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  ١-٣الفصل 

  السمية احلادة
  تعريف  ١- ١- ٣

 تشري إىل التأثريات السلبية اليت حتدث بعد تعاطي جرعة مفردة من مادة عن طريق الفم أو السمية احلادة  
  . ساعات٤ ساعة، أو بعد تعرض لالستنشاق ملدة ٢٤ جرعات موزعة على مدى اجللد، أو بعد تعاطي عدة

  معايري تصنيف املواد  ٢- ١- ٣
ميكن توزيع املواد يف واحدة من مخس فئات للسمية على أساس حدة السمية بطريق الفم أو اجللـد أو                     ١- ٢- ١- ٣

 بقـيم  )ATE() ت س ح(عرب عن قيم السمية احلادة وي. االستنشاق وفقاً ملعايري حدية رقمية كما هو مبني يف اجلدول التايل    
أو كتقديرات  ) باالستنشاق (٥٠أو التركيز القاتل النصفي ت ق     ) فموية، جلدية  (٥٠للجرعة القاتلة النصفية ج ق    ) تقريبية(

  .١- ١- ٣وترد املالحظات التفسريية بعد اجلدول . للسمية احلادة
  قابلةاليت تعني الفئات املتقديرات السمية احلادة وقيم  السمية احلادة خطورةفئات : ١- ١- ٣اجلدول 

  ٥الفئة   ٤الفئة   ٣الفئة   ٢الفئة   ١الفئة   سبيل التعرض
  )كغم من وزن اجلسم/مغم (فموي
  )ب(و) أ(املالحظتني : انظر

٢ ٠٠٠  ٣٠٠  ٥٠  ٥  

  )كغم من وزن اجلسم/مغم (جلدي
  )ب(و) أ(حظتني املال: انظر

٢ ٠٠٠  ١ ٠٠٠  ٢٠٠  ٥٠  
٥ ٠٠٠  

انظر املعايري التفصيلية 
  )ز(يف املالحظة 

  )مليون حجم/جزء (غازات
  )ج( و)ب(و) أ(املالحظات : انظر

٢٠ ٠٠٠  ٢ ٥٠٠  ٥٠٠ ١٠٠ 

  )ل/مغم (أخبرة
  )ه(و) د(و) ج( و)ب(و) أ(املالحظات : انظر

٢٠  ١٠  ٢,٠  ٠,٥  

  )ل/مغم (أغربة ورذاذ
 )و(و) ج(و )ب(و) أ (املالحظات: انظر

٥  ١,٠  ٠,٥  ٠,٠٥  

انظر املعايري التفصيلية 
 )ز(يف املالحظة 

  ).مليون حجم/جزء(حلجم  با باألجزاء يف املليوناتيعرب عن تركيز الغاز  :مالحظة

  :١-١-٣ على اجلدولمالحظات 
 أمكن؛ كلما ٥٠ق ت/٥٠ق ج باستخدام مادةيشتق تقدير السمية احلادة لغرض تصنيف   )أ(
  :باستخدام طخملو أو ادةيشتق تقدير السمية احلادة مل  )ب(

   كلما أمكن، وخبالف ذلك؛٥٠ت ق/٥٠ج ق  ‘١‘
  ؛ أو املتعلقة بنتائج اختبار نطاق٢-١-٣قيمة التحويل املالئمة من اجلدول   ‘٢‘
   بفئة تصنيف؛ املتعلقة٢-١-٣قيمة التحويل املالئمة من اجلدول   ‘٣‘

ولتحويل .  ساعات ٤الختبار ملدة    القيم احلدية لالستنشاق املبينة يف اجلدول على أساس التعرض ل          توضع  )ج(
 قسمتها علـى    ينبغيالبيانات املوجودة للسمية باالستنشاق اليت استنتجت من التعرض ملدة ساعة واحدة،            

   لألغربة والرذاذ؛٤ للغازات واألخبرة وعلى ٢ معامل
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 لتوفري احلماية من املسلّم به أنه يستخدم يف بعض اللوائح التنظيمية تركيز البخار املشبع كعنصر إضايف  )د(
  ؛)توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة: مثال(احملددة للصحة والسالمة 

يف حالة بعض املواد ال يكون جو االختبار يف حالة خبار فقط ولكنه يكون مكوناً من خليط من األطوار   )ه(
الختبار من خبار قريب من احلالة أما يف حاالت مواد أخرى، فإنه ميكن أن يتألف جو ا. السائلة والغازية

ويف هذه احلاالت األخرية ينبغي أن يكون التصنيف على أساس األجزاء يف املليون للحجـم               . الغازية
مليـون  / جزء ٢ ٥٠٠؛  ٢مليون حجم للفئة    / جزء ٥٠٠؛  ١مليون حجم للفئة    / جزء ١٠٠: كالتايل

  .٤مليون حجم للفئة / جزء٢٠ ٠٠٠؛ ٣حجم للفئة 
  :كما يلي" خبار"، "رذاذ"، "غبار"حات وتعّرف املصطل  

  ؛)هواء عادة(جسيمات صلبة من مادة أو خملوط عالقة يف غاز : الغبار  ‘١‘
  ؛)هواء عادة(قطريات سائلة من مادة أو خملوط عالقة يف غاز : الرذاذ  ‘٢‘
  . الصلبةالشكل الغازي ملادة أو خملوط، املنطلق من حالة املادة أو املخلوط السائلة أو: البخار  ‘٣‘

ويتكون الرذاذ عادة بتكثف األخبرة فوق املشبعة أو بالقص         . ويتكون الغبار عادة بعمليات ميكانيكية    
   ميكرومتر؛١٠٠ إىل حنو ١ أقل من وتتراوح أحجام األغربة والرذاذ عموماً بني. الفيزيائي للسوائل

وء ما يستجد من التعديالت احملتملـة يف        ينبغي النظر يف القيم املتعلقة باألغربة والرذاذ لتعديلها يف ض           )و(
توجيهات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن االختبارات فيما يتعلق باحلدود التقنية             

  لتوليد ومداومة وقياس تركيزات الغبار والرذاذ يف شكل قابل لالستنشاق؛
السمية احلادة املنخفضة نسبياً لكنـها       ورةاخلط التمكن من تعيني املواد ذات       ٥تستهدف معايري الفئة      )ز(

 ٥٠ويتوقع أن تكـون ج ق     . ميكن أن تكون يف ظروف معينة خطرة على الفئات السكانية الضعيفة          
كغم من وزن اجلسم، أو باالستنشاق، يف / مغم٥ ٠٠٠- ٢ ٠٠٠الفموية واجللدية هلذه املواد يف نطاق 

  :٥للفئة وفيما يلي املعايري احملددة . اجلرعات املناظرة
أو ت ( ٥٠تصنَّف املادة يف هذه الفئة إذا أشارت أدلة موثوق هبا متاحة بالفعـل إىل أن ج ق      ‘١‘

 علـى احليوانـات أو     األخـرى  ، أو أن نتائج الدراسات    ٥تدخل يف نطاق قيم الفئة      ) ٥٠ق
  . حاد الطابعالتأثريات السمية يف اإلنسان تثري قلقاً بالنسبة لصحة اإلنسان

ادة يف هذه الفئة من خالل استنباط البيانات أو تقديرها أو قياسها يف حالة عـدم                تصنف امل   ‘٢‘
  :وجود مربر للتصنيف يف فئة مسية أشد، و

  يف حالة وجود معلومات موثوق هبا تشري إىل تأثريات مسية ملحوظة يف اإلنسان؛ أو  •
االستنـشاق  يف حالة مالحظة حاالت وفاة يف االختبارات الفموية أو اجللديـة أو ب              •

  ؛ أو٤لإلدراج يف قيم الفئة 
عندما يؤكد رأي خبري وجود عالمات سريرية ملحوظة للسمية يف اختبـار جيـرى                •

  ، باستثناء اإلسهال أو انتصاب الشعر أو اإلعياء؛ أو٤لإلدراج يف قيم الفئة 
عندما يؤكد رأي خبري معلومات موثوق هبا تشري إىل احتمال حدوث تأثريات مسيـة                •

  . احليواناتعلىوظة على أساس دراسات أخرى أجريت ملح
 تسليماً بـضرورة محايـة      ٥جيب عدم تشجيع إجراء اختبارات على احليوانات للمواد املصنفة يف الفئة            

وال جترى هذه االختبارات إال عند وجود احتمال قوي ألن تعطي النتائج عناصر معلومات              . احليوانات
  .مهمة حلماية صحة اإلنسان
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ومن املبادئ األساسية الـيت     . وضع نظام التصنيف املنسق للسمية احلادة حبيث يتالءم مع متطلبات النظم القائمة             ٢-٢-١-٣
التنسيق هو وضع أساس مشترك ومتـسق       " أن   (IOMC-CG/HCCS)وضعتها جلنة التنسيق ملوائمة نظم تصنيف املنتجات الكيميائية         

 ميكن أن ختتار منه العناصر املناسبة اليت تنطبق على وسائط النقل            طورةعلومات عن هذه اخل    املواد الكيميائية وتبليغ امل    خطورةلتصنيف  
  . وهلذا الغرض يتضمن خمطط تصنيف السمية احلادة مخس فئات".وعلى محاية املستهلكني، والعاملني، والبيئة

أما بالنسبة لتقيـيم    .  الفم أو باالستنشاق   والفأر هو النوع احليواين املفضل لالختبار لتقييم السمية احلادة بطريق           ٣-٢-١-٣
وينبغي قبول بيانات االختبار اليت استنبطت بالفعل عموماً لتـصنيف املـواد            . السمية احلادة بطريق اجللد فإنه ُيفضَّل الفأر أو األرنب        

انات جتريبية للسمية احلادة يف أنواع وعند توفر بي. القائمة عند إعادة تصنيف هذه املواد مبوجب النظام املنسق   النظم  الكيميائية مبوجب   
  . من بني نتائج اختبارات صحيحة أجريت بعناية٥٠ ج ق لحيوانية كثرية، ينبغي استخدام رأي خبري يف اختيار أنسب قيمة 

تستخدم يف الوقت احلاضر يف قطـاع       ) ١-١-٣انظر اجلدول   (، وهي أعلى فئة مسية، ذات قيم حدية         ١والفئة    ٤-٢-١-٣
  .رجة األوىل لتصنيف جمموعات التعبئةالنقل بالد

على الفئات  خطورة للمواد ذات السمية احلادة املنخفضة نسبياً ولكنها قد متثل، يف ظروف معينة، ٥وتعني الفئة   ٥-٢-١-٣
 ٥٠موية أو جلدية ج قويتوقع أن تكون هلذه املواد مسية ف. ٥وتبني يف إضافة إىل اجلدول معايري لتعيني املواد يف الفئة . السكانية الضعيفة

وبالنظر إىل اعتبارات محاية . )١(كغم من وزن اجلسم واجلرعات املناظرة بالنسبة للتعرض باالستنشاق/ مغم٥ ٠٠٠-٢ ٠٠٠يف النطاق 
 أن ، وال يتوخى إجراء مثل هذه االختبارات إال عندما ُيـرجَّح ٥احليوانات، ينبغي عدم تشجيع االختبارات يف احليوان يف نطاق الفئة        

  .تعطي نتائج مهمة بالنسبة حلماية صحة اإلنسان مباشرة
  بشأن السمية باالستنشاق اعتبارات حمددة  ٦- ٢- ١- ٣
وعندما تـستخلص   .  ساعات يف حيوانات االختبار    ٤عرض ملدة   تتوضع قيم السمية باالستنشاق على أساس ال        ١-٦-٢-١-٣

 ساعات بقسمة قيمة ٤ واحدة، ميكن حتويلها إىل قيم مناظرة للتعرض ملدة القيم التجريبية من اختبارات استخدم فيها تعرض ملدة ساعة
  . للغبار والرذاذ٤ للغازات واألخبرة وعلى ٢مسية الساعة الواحدة على معامل 

ويعبَّر عن القـيم لألغـربة والـرذاذ        . وتوضع وحدات السمية باالستنشاق على أساس شكل املادة املستنشقة          ٢-٦-٢-١-٣
ونظراً لصعوبات اختبار األخبرة، اليت يتكون بعضها مـن         . مليون حجم / ويعبَّر عن القيم للغازات بوحـدات جزء      .ل/بوحدات مغم 

 غري أنه يف حالة األخبرة اليت تكون قريبة مـن احلالـة   .ل/خماليط من األطوار السائلة والبخارية، فإن اجلدول يبني القيم بوحدات مغم     
ومع حتديث طرائق اختبار االستنشاق سيتطلب األمر وضع حتديد . مليون باحلجم/ى وحدات جزءالغازية، ينبغي أن يوضع التصنيف عل

أوضح ملعىن مصطلح خبار باملقارنة مبصطلح الرذاذ يف سياق تنقيح اختبارات السمية باالستنشاق يف إطار برنامج منظمة التعاون والتنمية 
  .الختباراتيف امليدان االقتصادي وغريه من برامج وضع توجيهات ا

كما أنه من املسلّم به     . وتستخدم بيانات السمية باالستنشاق ألغراض تصنيف السمية احلادة يف مجيع القطاعات            ٣-٦-٢-١-٣
  .ز البخار املشبع للمادة الكيميائية يستخدم يف قطاع النقل كعنصر إضايف لتصنيف املواد الكيمائية يف جمموعات التعبئةيأن ترك

فاجلسيمات املستنشقة . هم بشكل خاص استخدام قيم حمّددة جيداً يف فئات السمية الشديدة لألغربة والرذاذ           ومن امل   ٤-٦-٢-١-٣
ويقابل نطاق حجم .  ميكرونات تترسب يف مجيع مناطق اجلهاز التنفسي للفئران٤ و١ يتراوح بني (MMAD)مبتوسط قطر دينامي هوائي   

ويلزم لتحقيق انطباق التجارب يف احليوان على التعرض البشري من الناحية املثلى أن             . لتر/ مغم ٢اجلسيمات هذا جرعة قصوى تبلغ حنو       
وتتيح القيم احلدية املبينة يف اجلدول لألغربة والرذاذ التمييز الواضح للمواد اليت تتسم . ختترب األغربة والرذاذ يف الفئران يف حدود هذا النطاق

وينبغي استعراض القيم املتعلقة باألغربة والرذاذ يف املستقبل لتعديلها بناء على           . تبار متباينة بنطاق واسع من السميات املقيسة يف ظروف اخ       
أي تغيريات يف توجيهات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو توجيهات اختبار أخرى يف املستقبل فيما يتعلق باحلدود التقنية                    

  .كل قابل لالستنشاق، ومتابعة هذه التركيزات وقياسهايف توليد تركيزات األغربة والرذاذ يف ش
____________  

 مل تدرج فرقة العمل التابعة ملنظمة التعــاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، املعنية بتنـسيق               :٥توجيه بشأن قيم السمية باالستنشاق، الفئة         )١(
ـ  (HCL)التصنيف والوسم    ، ولكنها أدخلت بدالً من ذلك مفهوم       ٥ أعاله للسمية احلادة باالستنشاق، الفئة       ١-١-٣ية يف اجلدول     قيماً رقم
-١-٣حتت اجلدول  ) ز(انظر املالحظة   (كغم من وزن اجلسم بطريق الفم أو اجللد         / مغم ٥ ٠٠٠-٢ ٠٠٠للنطاق  " املناظرة"اجلرعات احملددة   

 .قيم رقميةويف بعض النظم، قد توصي السلطة املختصة ب). ١
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وباإلضافة إىل التصنيف يف فئات السمية باالستنشاق، وإذا كانت تتوفر بيانات تدل على أن آلية السمية هـي                    ٥-٦-٢-١-٣
ويعّرف تأكـل  . لتنفسيكمواد أكالة للجهاز اقدرة املادة أو املخلوط على إحداث التأكل، فإن بعض السلطات قد ختتار أيضاً ومسها    

اجلهاز التنفسي بأنه تدمري لنسيج اجلهاز التنفسي بعد تعرُّض مفرد ملدة حمدودة يناظر تأكل اجللد؛ ويتضمن ذلـك تـدمري النـسيج                      
نـات،  وميكن أن حيدد تقييم القدرة على إحداث التأكل استناداً إىل رأي اخلرباء باستخدام أدلة مثل اخلربة يف البشر واحليوا                  . املخاطي

  .والبيانات املعملية املتاحة، وقيم األس اهلدروجيين، واملعلومات املستقاة من مواد مشاهبة أو أية بيانات أخرى ذات صلة
  معايري تصنيف املخاليط  ٣- ١- ٣
املختـربة عمليـاً أو   (توضع معايري تصنيف املواد وفقاً لسميتها احلادة باستخدام بيانات اجلرعة القاتلة             ١- ٣- ١- ٣

وبالنسبة للمخاليط، يلزم احلصول على معلومات أو اشتقاق معلومات تتيح تطبيق املعايري على املخلوط ألغراض               ). تقةاملش
ويتبع هنج مرحلي للتصنيف تبعاً حلدة السمية، ويعتمد النهج على كمية املعلومات املتاحة عن املخلوط نفسه وعن . التصنيف
  : العملية اليت تتبع هلذا الغرض١- ١- ٣وحيدد الرسم البياين يف الشكل . مكوناته

  النهج املرحلي لتصنيف املخاليط من حيث السمية احلادة: ١- ١- ٣الشكل 

وميكن إجراء تصنيف املخاليط لتعيني السمية احلادة لكل من سبل التعرض، لكنه ال يطلب إال لـسبيل تعـرض            ٢-٣-١-٣
 سبل طريق عن حادة مسية وجود إىل يشري صلة ذو دليل يوجد وال يع املكونات يف مج )  أو خمترباً  اًمقدر(واحد ما دام هذا السبيل يتبع       

 التعـرض  سبل جلميع التصنيف جيرى ،متعددة تعرض سبل طريق عن مسية إىل يشري صلة ذي دليل وجود حالة ويف. متعددة تعرض
 وينبغي مسية األكثر الفئة املستخدمة التنبيه كلمةو التخطيطي الرسم يعكس أن وينبغي. املتاحة املعلومات مجيع مراعاة وينبغي. املالئمة
  .الصلة ذات طورةاخل بيانات مجيع استخدام

 املخاليط، وضعت افتراضات معينة تطبق عنـد        خطورةولالستفادة من مجيع البيانات املتاحة ألغراض تصنيف          ٣-٣-١-٣
  :االقتضاء يف النهج املرحلي

نسبة وزنية للمـواد  ( يف املائة  ١ ≥ملكونات املوجودة بتركيز    يف املخلوط هي ا   " املكونات ذات الصلة  "  )أ(
، ما مل يوجد سبب للشك يف أن يكـون  )الصلبة، واألغربة، والرذاذ واألخبرة، ونسبة حجمية للغازات  

رىـتتوفر بيانات أخ
لتقدير قيم حتويل ألغراض 

  التصنيف

 نعم

 ةـتتوفر بيانات كافي
  عن خماليط مماثلة لتقدير

  تصنيف األخطار

مجيعتتوفر بيانات عن 
  املكونات

 

٥-٣-١-٣ تطبـق مبادئ االستكمال الواردة يف

١- ٦- ٣- ١- ٣تطبـق املعادلة الواردة يف 

١-٦-٣-١-٣ دة يفتطبق املعادلة الوار
  ؛ أو)يف املائة ١٠ ≤املكونات غري املعروفة (

 ٣- ٢- ٦- ٣- ١- ٣تطبق املعادلة الواردة يف 
 ) يف املائة١٠> املكونات غري املعروفة (

 نعم

  ١- ٦- ٣- ١- ٣تطبق املعادلة الواردة يف 

  جتمع أخطار املكونات
  املعروفة

 ال

   يصنف

   يصنف

   يصنف

 نعم  يصنف 

 نعم

  اختبار عن املخلوط ككلبيانات

 ال

 ال

 ال
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وهذه النقطـة ذات    .  يف املائة ذا صلة بتصنيف املخلوط يف فئة مسية حادة          ١ <مكّون موجود بتركيز    
  ؛٢ و١خماليط مل ختترب وحتتوي مكونات مصنفة يف الفئتني أمهية خاصة عند تصنيف 

حيثما يستخدم خملوط مصنف كمكون يف خملوط آخر، ميكن استخدام التقدير الفعلـي أو املـشتق                  )ب(
للسمية احلادة لذلك املخلوط عند حساب تصنيف املخلوط اجلديد باستخـدام املعـادالت املبينـة            

  ؛٣-٢-٦-٣-١-٣ و١-٦-٣-١-٣يف 
 ينبغي الفئة، نفس يف تقع ما خملوط مكونات جلميع احملولة احلادة للسمية احملددة التقديرات كانت إذا  )ج(

  ؛الفئة هذه يف املخلوط هذا تصنيف
 خملوط يف ملكونات) احلادة السمية خطورة فئات معلومات أو (النطاق بيانات سوى توافر عدم حالة يف  )د(

 اجلديـد  املخلوط تصنيف حساب عند ٢-١-٣ للجدول وفقاً ةحمدد تقديرات إىل حتويلها ميكن ما،
  .٣-٢-٦-٣-١-٣و ١-٦-٣-١-٣ يف الواردة املعادالت باستخدام

 الـسمية   خطورةأو فئات    (التجاربالتحويل من نطاق لقيم السمية احلادة الناجتة من           :٢-١-٣اجلدول 
  املخاليط تصنيف معادالت يف لالستخداملسمية احلادة لحمددة ات إىل تقدير) احلادة

  سبل التعرض
تقدير نطاقات تصنيف السمية احلادة أو قيمها 

  )١انظر املالحظة ( املستمدة من التجارب
  التحويل إىل قيم تقديرية

  )٢انظر املالحظة ( للسمية احلادة
  فموي

  )كغم من وزن اجلسم/مغم(
  ٥  ≤  ١ الفئة <  صفر

  ٥٠  ≤  ٢ الفئة <  ٥
  ٣٠٠  ≤  ٣ الفئة <  ٥٠
  ٢ ٠٠٠  ≤  ٤لفئة  ا<   ٣٠٠
  ٥ ٠٠٠  ≤  ٥ الفئة <  ٢ ٠٠٠

٠,٥  
٥  

١٠٠  
٥٠٠  
٢ ٥٠٠  

  جلدي
  )كغم من وزن اجلسم/مغم(

  ٥٠  ≤  ١ الفئة <  صفر
  ٢٠٠  ≤   ٢ الفئة <   ٥٠
  ١ ٠٠٠  ≤   ٣ الفئة <   ٢٠٠
  ٢ ٠٠٠  ≤   ٤ الفئة <   ١ ٠٠٠
  ٥ ٠٠٠  ≤  ٥ الفئة <  ٢ ٠٠٠

٥  
٥٠  
٣٠٠  
١ ١٠٠  
٢ ٥٠٠  

  غازات
  )مليون حجم/جزء(

  ١٠٠  ≤  ١ الفئة <   صفر
  ٥٠٠  ≤   ٢ الفئة <   ١٠٠
  ٢ ٥٠٠  ≤   ٣ الفئة <   ٥٠٠
  ٢٠ ٠٠٠  ≤   ٤ الفئة <  ٢ ٥٠٠
  .٥-٢-١-٣انظر حاشية الفقرة : ٥الفئة 

١٠  
١٠٠  
٧٠٠  
٤ ٥٠٠  

  أخبرة
  )ل/مغم(

  ٠,٥  ≤   ١ الفئة <  صفر 
  ٢,٠  ≤   ٢ الفئة <   ٠,٥
  ١٠,٠  ≤   ٣ الفئة <   ٢,٠
  ٢٠,٠  ≤  ٤ الفئة <  ١٠,٠

  .٥-٢-١-٣انظر حاشية الفقرة : ٥لفئة ا

٠,٠٥  
٠,٥  
٣  
١١  

  ضباب/أغربة
  )ل/مغم(

  ٠,٠٥  ≤   ١ الفئة <  صفر 
  ٠,٥  ≤   ٢ الفئة <   ٠,٠٥
  ١,٠  ≤   ٣ الفئة <   ٠,٥
  ٥,٠  ≤   ٤ الفئة <   ١,٠

  .٥-٢-١-٣انظر حاشية الفقرة : ٥الفئة 

٠,٠٠٥  
٠,٠٥  
٠,٥  
١,٥ 

  .جزاء يف املليون باحلجميعـّبر عن تركيز الغازات باأل   :مالحظة
حتت ظروف معينة   خطورة للمخاليط ذات السمية احلادة املنخفضة نسبياً ولكنها قد متثل ٥تعني الفئة   :١املالحظة 

 ٥ ٠٠٠- ٢ ٠٠٠ الفموية أو اجللدية هلذه املخاليط يف النطاق ٥٠ويتوقع أن تكون قيمة ج ق. على الفئات السكانية الضعيفة
وبالنظر العتبارات صحة احليوان، ينبغي عدم . سم أو اجلرعات املناظرة بالنسبة لسبل التعرض األخرىكغم من وزن اجل/مغم

ح أن تعطي نتائج  يرّجعندما  هذه االختبارات إال إجراء مثلتوخىي، وال ٥تشجيع االختبار يف احليوانات يف نطاقات الفئة 
  .ماية صحة اإلنسانحب ذات صلة مباشرة
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 خملوط على أساس مكوناته   لتصنيف   هذه القيم الستخدامها يف حساب تقديرات السمية احلادة          صممت  :٢املالحظة 
، وعند نقطة تبعد مبقدار ٢ و١وقد وضعت القيم على أساس متحفظ عند الطرف األدىن لنطاق الفئتني . متثل نتائج اختبار  وال

  .٥- ٣الُعشر تقريباً من الطرف األدىن من نطاق الفئات 
  املخاليط اليت تتوفر بشأهنا بيانات السمية احلادة للمخلوط بأكملهيف تصن  ٤- ٣- ١- ٣

حيثما يكون املخلوط قد اخترب لتعيني مسيته احلادة، يصّنف وفقاً للمعايري ذاهتا اليت استخدمت للمواد كما   
  .اءات املبينة أدناهأما يف حالة عدم توفر بيانات عن اختبار املخلوط، ينبغي اتباع اإلجر. ١- ١- ٣هو مبني يف اجلدول 

  مبادئ االستنباط: تصنيف املخاليط اليت ال تتوفر بشأهنا بيانات عن اختبار السمية احلادة للمخلوط بأكمله  ٥- ٣- ١- ٣
عندما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني مسيته احلادة، لكن تتوفر بيانات كافية عن كـل مـن                     ١- ٥- ٣- ١- ٣

 املخلوط، ميكن استخدام هذه البيانات باالستعانة مببادئ االستنباط خطورةاهبة اليت تتيح تعيني مكوناته املفردة واملخاليط املش
 املخلوط خطورةويضمن ذلك أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى مدى ممكن يف تعيني . املتفق عليها التالية

  .دون احلاجة إىل إجراء اختبار إضايف على احليوانات
  التخفيف  ٢- ٥- ٣- ١- ٣

 ذات تصنيف مسية معادل أو أدىن من املكون األصلي األدىن مسيـة ختفيف  عند ختفيف خملوط خمترب مبادة        
يتوقع أن تؤثر يف مسية املكونات األخرى، عندئذ ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلديد باعتباره معادالً للمخلوط األصلي   وال

  .١- ٦- ٣- ١- ٣املعادلة املشروحة يف وكبديل لذلك، ميكن تطبيق . املخترب
  دفعات اإلنتاج  ٣- ٥- ٣- ١- ٣

معادلة بصورة أساسية لدفعة إنتاج أخرى غري خمتربة ما ميكن افتراض أن مسية دفعة إنتاج خمتربة من خملوط   
تقـاد  من املنتج التجاري نفسه، عندما يكون قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها الصانع نفسه، ما مل يكن هناك سبب لالع                   

  .فإذا كان احلال كذلك، لزم إجراء تصنيف جديد. بوجود اختالف كبري حبيث تكون مسية الدفعة غري املختربة قد تغريت
  تركيز املخاليط ذات السمية العالية  ٤- ٥- ٣- ١- ٣

، وعندما يزيد تركيز مكونات املخلوط املخترب املـصنفة يف          ١يف حالة تصنيف خملوط خمترب ما يف الفئة           
  . بدون إجراء اختبار إضايف١، فإن املخلوط غرب املخترب الناتج يصنف يف الفئة ١  الفئة
  االستكمال داخل فئة مسية واحدة  ٥- ٥- ٣- ١- ٣

 االختبار إىل وباء ألف املخلوطان وخضع متطابقة، مكونات ذات) وجيم وباء ألف (خماليط ثالثة وجود حالة يف  
 ولكـن  وباء ألف كاملخلوطني السمية حيث من النشطة ذاهتا املكونات حيتوي املخترب ريغ جيم واملخلوط ذاهتا، السمية فئة يف ويقعان

  .وباء ألف مثل ذاهتا السمية فئة يف جيم املخلوط يقع أن يفترض وباء، ألف املخلوطني يف املكونات تلك بني متوسطة بتركيزات
  املخاليط املتشاهبة بصورة أساسية  ٦- ٥- ٣- ١- ٣

  :يف حالة ما يلي  
  باء؛+ ألف   ‘١‘    :وجود خملوطني  )أ(  
  باء؛+ جيم   ‘٢‘              

  تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية يف املخلوطني؛  )ب(
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  ؛‘٢‘يساوى تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘ ١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(
 املكونني، أي أهنما توافر بيانات عن مسية املكونني ألف وجيم وتعادل السمية بصورة أساسية يف  )د(

  ذاهتا وال يتوقع أن يؤثرا يف مسية املكون باء؛ اخلطورةيف فئة 
ذاهتـا   اخلطـورة قد سبق تصنيفهما على أساس بيانات اختبار، فإنه ميكن حتديد فئة            ‘ ٢‘أو  ‘ ١‘فإذا كان املخلوطان      

  .للمخلوط اآلخر
  األيروسوالت  ٧- ٥- ٣- ١- ٣

ذاهتا اليت صنف فيها شكل غري أيروسويل خمترب  اخلطورةأيروسول يف فئة  خملوط ما يكون يف شكل صنيفميكن ت  
وينظر يف تـصنيف    .  شريطة أال تؤثر املادة الدافعة املضافة يف مسية املخلوط لدى رشه           ،للمخلوط فيما يتعلق بالسمية الفموية واجللدية     

  .املخاليط األيروسولية لتعيني السمية باالستنشاق بشكل منفصل
  )املعادلة اجلمعية(ف املخاليط على أساس مكونات املخلوط يصنت  ٦-٣-١-٣
  البيانات متاحة عن مجيع املكونات  ١-٦-٣-١-٣

للتأكد من دقة التصنيف، ونظراً لضرورة إجراء احلساب مرة واحدة فقط لكل النظم، والقطاعات، والفئـات،                  
  :ينبغي دراسة تقدير السمية احلادة للمكونات على النحو التايل

إدراج املكونات ذات السمية احلادة املعروفة، اليت تقع يف أية فئة من فئات السمية احلـادة يف النظـام         )أ(
  املنسق عاملياً؛

  ؛)مثل املاء والسكر(جتاهل املكونات املعروف أهنا غري ذات مسية حادة   )ب(
 ٤ للفئـة  العليا العتبة عند (ةاحلدي اجلرعة اختبار من واردة املتاحة البيانات كانت إذاجتاهل املكونات     )ج(

  .حادة مسية إىل تشري وال) ١-١-٣ اجلدول يف مبني هو حسبما املالئم التعرض لسبيل
 انظـر . وتعترب املكونات اليت تقع يف نطاق هذه الفقرة مكونات ذات تقـدير معـروف للـسمية احلـادة                 

 الـواردة  املعادلة يف مالئمة بصورة املتاحة البيانات الستخدام ٣- ٣- ١- ٣ والفقرة ١- ١- ٣ اجلدول حتت الواردة) ب(  املالحظة
  .٣- ٢- ٦- ٣- ١- ٣ والفقرة أدنـاه،

ويعني تقدير السمية احلادة للمخلوط حبساب قيم تقدير السمية احلادة جلميع املكونات ذات الصلة وفقاً للمعادلة   
  :التالية بالنسبة للسمية احلادة الفموية أو اجللدية أو باالستنشاق

  :حيث  
Ci  =      تركيز املكونi ؛ 
n  عدد املكونات، و i و١ يقع بني n؛  

ATEi =   تقدير السمية احلادة للمكونi.  

i
ATE

i
C

nATEmix
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  البيانات غري متاحة بشأن مكون واحد أو أكثر من مكونات املخلوط  ٢- ٦- ٣- ١- ٣
املتاحة املبينة أدناه   حيثما ال تتوفر قيم لتقدير السمية احلادة ملكون بعينه يف املخلوط، لكن املعلومات                ١- ٢- ٦- ٣- ١- ٣

  .١- ٦- ٣- ١- ٣ميكن أن توفر قيمة حتويل مشتقة، ميكن تطبيق املعادلة املبينة يف الفقرة 
  :وقد يتضمن ذلك تقييماً ملا يلي  

وميكن أن  . )٢(بني تقديرات السمية احلادة الفموية واجللدية وباالستنشاق      كمال اخلارجي   االست  )أ(
   يف جمال فعل العقاقري وجمال حركية العقاقري؛سبة منايتطلب مثل هذا التقييم بيانات

األدلة املستقاة من التعرض البشري اليت تشري إىل تأثريات مسية لكنها ال توفر بيانات عن اجلرعة   )ب(
  القاتلة؛

حتاليل أخرى للسمية تشري إىل تأثريات مسية حـادة  /أي أدلة متاحة عن املادة من أي اختبارات       )ج(
  لضرورة بيانات عن اجلرعة القاتلة؛ أولكنها ال توفر با

  . النشاط- بيانات من اختبار مواد قريبة الشبه باستخدام عالقات التركيب   )د(
ويتطلب هذا النهج بصفة عامة معلومات تقنية أساسية إضافية، ووجـود خبري رفيع التدريب واحلنكة لوضع                 

  .٣-٢-٦-٣-١-٣ذه املعلومات، ينبغي االنتقال إىل أحكام الفقرة ويف حالة عدم توفر مثل ه. تقدير موثوق به للسمية احلادة
 معلومات مفيدة للتصنيف ويكون تركيز هـذا  ةعندما يستخدم يف خملوط ما مكّون ال تتوفر بشأنه أي    ٢- ٢- ٦- ٣- ١- ٣

 ويف هذه احلالة، ينبغي . يف املائة، يستنتج أنه ال ميكن أن يعني هلذا املخلوط تقدير قاطع للسمية احلادة١ ≥املكون يف املخلوط 
تصنيف املخلوط على أساس املكونات املعروفة فقط، مع ذكر بيان إضايف أن نسبة س يف املائة من املخلوط تتكون من مكون 

بإمكان السلطة املختصة أن تقرر حتديد اإلبالغ عن البيانات اإلضافية          و. حادة غري معروفة  ) استنشاق/جلدية/فموية(سمية  ب
  املوّرد/وسم أو على صحيفة بيانات السالمة أو على كليهما، أو ترك اختيار موضع البيان للصانععلى بطاقة ال

 يف املائـة، وجـب اسـتخدام        ١٠ ≤وإذا كان التركيز الكلي للمكونات ذات الصلة اجملهولة السمية احلادة             ٣-٢-٦-٣-١-٣
 يف املائة، وجب تـصحيح املعادلـة        ١٠ >ملكونات ذات الصلة    أما إذا كان التركيز الكلي هلذه ا      . ١-٦-٣-١-٣املبينة يف    املعادلة
 : لتتالءم مع النسبة املئوية للمكونات اجملهولة على النحو التايل١-٦-٣-١-٣يف الفقرة  املبينة

  

____________  
 على مكونات ال تتوفر عنها بيانات مسية حادة لكل سبيل من سبل التعرض، ميكن استكمال تقديرات السمية احلادة      عندما حتتوي املخاليط    )٢(

لسبيل حمدد من سبل    بيد أن السلطات املختصة ميكن أن تشترط إجراء اختبار          ). ٢-٣-١-٣انظر  (من البيانات املتاحة وتطبيقها على سبل التعرض املالئمة         
 .ويف تلك احلاالت، ينبغي إجراء التصنيف لسبيل التعرض هذا استناداً إىل اشتراطات السلطة املختصة. التعرض

i 
ATE

i
C

n
mix 

ATE

)  10%  if  
unknown

C(100
∑=

∑ >−
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  طورةتبليغ معلومات اخل  ٤-١-٣

الوسـم  : طـورة غ معلومـات اخل   يف تبلي ترد االعتبارات العامة واالعتبارات احملددة املتعلقة باشتراطات الوسم           ١-٤-١-٣
والرسـوم  التحذيريـة    أمثلة للبيانـات     ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١ الفصل(

ويتضمن اجلدول الوارد أدناه عناصر وسم حمددة للمواد واملخاليط         . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة        
   . على أساس املعايري املبينة يف هذا الفصل٥ إىل ١ليت تصنف يف فئات السمية احلادة من ا

  عناصر وسم السمية احلادة: ٣-١-٣اجلدول 

  ٥الفئة   ٤الفئة   ٣الفئة   ٢الفئة   ١الفئة  

 عظمنيمججمة فوق   الرمز
  متقاطعني

عظمني مججمة فوق 
  متقاطعني

مججمة فوق 
  دون رمزب  عالمة تعجب  عظمني متقاطعني

  حتذير  حتذير  خطر  خطر  خطر  كلمة التنبيه
  :طورةبيان اخل

  قد يضر إذا ابتلع  ضار إذا ابتلع  مسي إذا ابتلع  مميت إذا ابتلع  مميت إذا ابتلع   فموي-

مميت إذا تالمس مع    جلدي-
  اجللد

مميت إذا تالمس مع 
  اجللد

مسي إذا تالمس مع 
  اجللد

ضار إذا تالمس مع 
  اجللد

تالمس مع قد يضر إذا 
  اجللد

  االستنشاق -
  قد يضر إذا استنشق  ضار إذا استنشق  مسي إذا استنشق  مميت إذا استنشق  مميت إذا استنشق  انظر املالحظة

، فـإن بعـض     )على أساس بيانات عن العني أو اجللـد       (خملوطاً ما له القدرة على إحداث تأكل        /يف حالة التوصل إىل أن مادة        :مالحظة
مبعىن أنه ميكن، باإلضافـة إىل رمـز مناسـب للـسمية احلـادة،           . أو بيان حتذيري  /التأكل أيضاً كرمز و    خطورةمعلومات  السلطات قد تبلغ    
  ".أكّال للجهاز التنفسي"أو " أكـاّل"التأكل، مثل  خطورةإىل جانب رمز بيان ) املستخدم يف تأكل اجللد والعني(إضافة رمز التأكل 

وينبغي أيضاً اإلبالغ عن تصنيف السمية .  هلامية احلادة بني األخطار باالستناد إىل سبيل التعرضمتيز بيانات خطر السو  ٢-٤-١-٣
، ومسية االستنشاق ١، والسمية اجللدية احلادة من الفئة ١ومن ذلك مثال السمية الفموية احلادة من الفئة . احلادة للتعبري عن هذا التمييز

 خملوط عن أكثر من سبيل تعرض، ينبغي اإلبالغ عن مجيع التصنيفات ذات الصلة يف صحيفة فإذا صنفت مادة أو. ١احلادة من الفئة 
 ذات الصلة على بطاقة الوسم كما هو منصوص على طورة وإدراج عناصر اإلبالغ عن اخل٤بيانات السالمة على النحو املبني يف املرفق 

يف املائة من املخلوط من مكونات ذات مسية ×  نسبة تتألف"فإذا مت اإلبالغ عن بيان نصه . ٢-٣-١-٣ذلك يف الفقرة 
، فيمكن أيضاً متييزها استناداً ٢-٢-٦-٣-١-٣، كما هو منصوص على ذلك يف الفقرة "حادة غري معروفة) استنشاق/جلدية/فموية(

" ية حادة غري معروفةيف املائة من املخلوط من مكونات ذات مسية فمو× تتألف نسبة "ومن األمثلة على ذلك . إىل سبيل التعريض
   ".يف املائة من املخلوط من مكونات ذات مسية جلدية حادة غري معروفة× تتألف نسبة "و
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 ال

  منطق القرار  ٥-١-٣
ويوصى بشدة بأن يقوم .  القرار التايل جزءاًً من نظام التصنيف املنسق، لكنه يرد هنا كتوجيه إضايف منطقال ميثل  

  .ة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرارالشخص املسؤول عن التصنيف بدراس
  بشأن السمية احلادة١-١-٣منطق القرار   ١-٥-١-٣

  
  )تابع يف الصفحة التالية(

   معلومات لتقييم السمية احلادة؟أو / وهل توجد بيانات: املادة 

  نعم

 ال

 ال

 نعم
  ١ الفئة 

  خطر 

معلومات عن املخلوطأو/ وهل توجد بيانات: املخلوط
  وناته لتقييم السمية احلادة؟ككل أو مك

 نعم

 ال
 

   ممكنغريالتصنيف 

 ٢-١- ٣تقدير السمية احلادة من منطق القرار 

 :، هل له٤-٣-١-٣ إىل٢-١-٣وفقاً للمعايري الواردة يف 
  كغم من وزن اجلسم، أو/ مغم٥٠ ≤ولكن  ٥ >  فموي٥٠ج ق  )أ(
 ، أوكغم من وزن اجلسم/ مغم٢٠٠  ≤ولكن  ٥٠> جلدي ٥٠ج ق  )ب(
  مليون، أو/ ج٥٠٠  ≤ولكن  ١٠٠ >) غاز( استنشاق ٥٠ت ق  )ج(
  ل، أو/ ملغم٢,٠  ≤ولكن  ٠,٥ >) خبار( استنشاق ٥٠ت ق  )د(
  ل؟/ مغم٠,٥ ≤ ولكن ٠,٠٥ >) رذاذ/غبار( استنشاق ٥٠ت ق  )ه(

 نعم
  ٢الفئة 

  خطر 

  التصنيف غري ممكن

 :، هل له٤-٣-١-٣ إىل٢-١-٣وفقاً للمعايري الواردة يف 
  أوكغم من وزن اجلسم؛ / مغم٥ ≤ فموي ٥٠ج ق  )أ(
  أوكغم من وزن اجلسم؛ / مغم٥٠ ≤ جلدي ٥٠ج ق  )ب(
  أومليون؛ / ج١٠٠ ≤) غاز( استنشاق ٥٠ت ق  )ج(
  أول؛ / مغم٠,٥ ≤) خبار( استنشاق ٥٠ت ق  )د(
  ل؟/ مغم٠,٠٥ ≤) رذاذ/غبار( استنشاق ٥٠ت ق  )ه(

  ٢-١-٣رار  منطق القانظر
حلساب تقدير السمية احلادة 

  أساس املكوناتعلى 
معلومات عن املخلوط أو/ وهل توجد بيانات: املخلوط

  ككل لتقييم السمية احلادة؟
  ال

 

 نعم
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  )تابع يف الصفحة التالية(

 :، هل له٤-٣-١-٣ إىل٢-١-٣وفقاً للمعايري الواردة يف 
  كغم من وزن اجلسم؛ أو/ مغم٢٠٠٠≤ ٣٠٠ > فموي ٥٠ج ق  )أ(
 كغم من وزن اجلسم؛ / مغم٢ ٠٠٠≤ ١ ٠٠٠ > جلدي ٥٠ج ق  )ب(
  مليون؛ أو/ ج٢٠ ٠٠٠≤ ٢ ٥٠٠ >) غاز( استنشاق ٥٠ت ق  )ج(
  ل؛ أو/ مغم٢٠≤  ١٠ >) خبار( استنشاق ٥٠ت ق  )د(
  ل؟/ مغم٥,٠≤   ١,٠ >) رذاذ/غبار( استنشاق ٥٠ت ق  )ه(

 نعم

  ٤الفئة 

 
  حتذير

 :، هل له٤-٣-١-٣ إىل٢-١-٣اردة يف وفقاً للمعايري الو
  أوكغم من وزن اجلسم؛ / مغم٣٠٠≤ ٥٠ > فموي ٥٠ج ق  )أ(
  أوكغم من وزن اجلسم؛ / مغم١ ٠٠٠≤ ٢٠٠ > جلدي ٥٠ج ق  )ب(
  أومليون؛ / ج٢ ٥٠٠≤ ٥٠٠>) غاز( استنشاق ٥٠ت ق  )ج(
  أول؛ / مغم١٠ ≤ ٢ >) خبار( استنشاق ٥٠ت ق  )د(
  ل؟/ مغم١,٠≤ ٠,٥>) ذرذا/غبار( استنشاق ٥٠ت ق  )ه(

 نعم

  ٣الفئة 

 
  خطر

 ال

  : هل له٤- ٣- ١- ٣ إىل ٢- ١- ٣وفقاً للمعايري الواردة يف 
  أوكغم من وزن اجلسم، / مغم٥ ٠٠٠≤ ٢ ٠٠٠ >  فموي٥٠ج ق  )أ(
  كغم من وزن اجلسم، أو/ مغم٥ ٠٠٠≤ ٢ ٠٠٠ > جلدي ٥٠ج ق  )ب(
٥٠ج ق   يف النطاق املكافئ ل   ) ر، أيروسول غاز، خبا ( استنشاق   ٥٠ت ق   )ج(

  ؟)كغم من وزن اجلسم/ مغم٥ ٠٠٠ إىل٢ ٠٠٠أي(فموي وجلدي 

  ٥الفئة  نعم
 بدون رمز
  حتذير

 ال

 ال

  ال  ال يصنف

 أوهل تشري معلومات موثوق هبا إىل تأثريات مسية بارزة يف البشر؟؛   )أ(
 لـسبل٤ة  فئالهل لوحظت أي حاالت وفاة يف االختبار عند قيم            )ب(

  أو بطريق الفم أو االستنشاق أو اجللد؟؛ التعرض
هل يوجد حكم خربة يؤكد عالمات سريرية واضحة للـسمية يف  )ج(

، باستثناء اإلسهال أو وقوف الـشعر أو مظهـر٤ة  فئعند قيم ال  االختبار  
  اإلعياء؟؛ أو

هل يوجد حكم خربة يؤكد معلومات موثوقة عن القـدرة علـى  )د(
   يف أنواع حيوانات أخرى؟وملحوظةريات مسية حادةإحداث تأث

  يصنف يف
  ٥الفئة 

  بدون رمز
  )حتذير(

إذا مل يوجد مربر 
للتصنيف يف رتبة أخطر

 ال
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هل تتوفر بيانات للسمية احلادة عن
 نعم  ؟ مكونات املخلوطمجيع

هل ميكن عمل تقديرات للـسمية     
ــسميات( ــادة)لل ــون احل  للمك
، أي هل ميكنصةالناق )للمكونات(

   حتويل؟ )قيم(  قيمةاشتقاق

هل التركيز الكلـي للمكونـات     
١٠من   ة السمية احلادة أعلى   اجملهول

  يف املائة؟

  ال

  ال

 
يطبق حساب تقدير السمية احلادة لتعيني     

  للمخلوط)ATE(تقديرات السمية احلادة 
 

∑=
n i

i

mix ATE
C

ATE
100 

  
  :حيث

   Ci =  تركيز املكونi  
  n و١ تقع بني i، وnت   املكونا

   ATEi =  ت س ح للمكونi. 

  نعم

  )٣(ال

  )٣(نعم
أي عندما( السمية احلادة    اتيطبق حساب تقدير  

يكون التركيز الكلي للمكونات اجملهولة الـسمية
  ) يف املائة١٠ >احلادة 

∑∑ =
>−

nmix

unknown

ATEi

Ci

ATE

)  10%  if  C(100
 

 

يضاف تقدير 
السمية احلادة 
إىل منطق القرار

١-١-٣  

 ق مبادئ االستنباط؟هل تنطب

  ال

  نعم
يصنف يف الفئة 

  املناسبة

يضاف تقدير 
السمية احلادة 
إىل منطق القرار

١- ١- ٣  

  )٦-٣-١-٣ و٥-٣-١-٣انظر املعايري يف الفقرتني (  بشأن السمية احلادة٢-١-٣منطق القرار   ٢-٥-١-٣

  ـــــــــــ
 يف املائة، ينبغي إقامة التصنيف علـى  ١ ≥ة استخدام مكون ال تتوفر بشأنه أي معلومات مفيدة يف خملوط بنسبة تركز     يف حال   )٣(

يف املائة من اخلليط تتألف من مكونات ذات مسية × املكونات ذات السمية احلادة املعروفة فقط، وينبغي أن حتدد بيانات إضافية حقيقة أن نسبة 
وبإمكان السلطة املختصة أن تقرر حتديد اإلبالغ عن البيانات اإلضافية على بطاقة الوسم أو على               . حادة غري معروفة  ) قاستنشا/جلدية/فموية(

  . املوّرد/صحيفة بيانات السالمة أو على كليهما، أو ترك اختيار موضع البيان للصانع
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  ٢-٣الفصل 

  هتيج اجللد/تأكل
  تعاريف  ١-٢-٣

يزول للجلد؛ وعلى وجه التحديد، خنر واضح ينفذ من البشرة إىل األدمة، بعـد               هو حدوث تلف ال      تأكل اجللد   
وتتمثل التفاعالت التأكلية يف التقرحات، والرتف، والقشور الدموية، . )١( ساعات٤وضع مادة اختبار على اجللد طوال مدة تصل إىل        

. اجللد، ومساحات كاملة من فقدان الـشعر، والنـدوب         يوماً يتغري لون البشرة بسبب ابيضاض        ١٤ولدى انتهاء مدة املالحظة بعد      
  .وينبغي إجراء فحص باثولوجي لألنسجة لتقييم األضرار اجللدية املشكوك فيها

  .)١( ساعات٤للجلد قابل للزوال بعد وضع مادة اختبار طوال مدة تصل إىل   هو حدوث تلفهتيج اجللد  
  معايري تصنيف املواد  ٢-٢-٣
ملنسق توجيهات عن استخدام عناصر البيانات اليت تقّيم قبل إجراء اختبار التأكل والتهيج اجللدي يف يتضمن النظام ا   ١-٢-٢-٣

  . بالنسبة للتآكل والتهيجطورةوهو يتضمن أيضاً فئات اخل. احليوانات
وقد تـصبح  . اتوينبغي دراسة عوامل متعددة لدى تعيني قدرة املواد على إحداث التأكل والتهيج قبل إجراء االختبار         ٢-٢-٢-٣

وجيب أن يتمثل اخلـط األول      . أكالة أو مهيجة عندما تكون رطبة أو تتالمس مع جلد مرطب أو أغشية خماطية             ) املساحيق(املواد الصلبة   
ألن هذه  للتحليل يف اخلربة البشرية املتوفرة والبيانات اليت تتضمن تعرض مفردة ومتكررة واملالحظات والبيانات املتعلقة باحليوانات، نظراً                 

وقد تتوفر يف بعض احلاالت معلومات كافية من مركبات قريبـة مـن   . بالتأثريات على اجللداملصادر تعطي معلومات ذات صلة مباشرة       
 إىل وجود   ١١,٥ ≥ و ٢ ≤ القصوى مثل    يةوباملثل، قد تشري اآلساس اهلدروجين    . حيث التركيب الكيميائي تتيح اختاذ قرار بشأن التصنيف       

 وبصفة عامة، يتوقع أن حتدث هذه العوامـل         .ة، وال سيما عندما تكون قدرة املنظم معروفة، رغم أن االرتباط ليس مطلقاً            تأثريات جلدي 
 ويستنتج من ذلك أنه عندما تكون مادة ما عالية السمية عن طريق اجللد، فقد ال يكون عملياً إجراء دراسـة                     .تأثريات واضحة يف اجللد   

وعنـدما  . ألن مقدار مادة االختبار اليت ُتعطَى تفوق اجلرعة السمية ويترتب عليها نفوق حيوانات االختبـار              لتهيج أو تأكل اجللد نظراً      
 تأكل اجللد يف دراسات السمية احلادة اليت جترى حىت اجلرعة احلدية، ال يكون من الضروري إجراء اختبارات إضـافية                  /يالحظ أن هتيج  

وميكـن أيضـاً االستعـانة يف اختاذ قرارات التصنيف بطرائـق معمليـة           . خدمة متكافئـة دامت التخفيفات وأنواع الكائنات املست     ما
  .بديلة، تكون حمققة ومقبولة

 أن تؤخذ يف االعتبار مجيع عناصر املعلومات املـذكورة  ، من أجل البت يف ضرورة إجراء اختبارات معملية  ،وجيب  
، )٣-٢-٢-٣انظر  (وبينما ميكن أن يكفي تقييم بارامتر واحد من هنج مرحلي           . أعاله املتاحة بشأن املادة الكيميائية موضع االختبار      

على سبيل املثال، ينبغي اعتبار املادة القلوية الكاوية ذات أقصى أس هيدروجيين مادة أكالة للجلد، فإنه ُيفَّضل تقييم مجيع املعلومات                    
وينبغي عموماً إعطاء أولوية    . د وجود ثغرات يف املعلومات    ناصة ع ويصُدق ذلك بصفة خ   . املتوفرة وحتديد الوزن الشامل للبارامترات    

لدراسة التأثريات والبيانات البشرية املعروفة، مث دراسة نتائج االختبارات يف احليوانات، وأخرياً مصادر املعلومات األخرى؛ ولكن جيب     
  .اختاذ القرارات على أساس كل حالة على حدة

، مع إدراك أن مجيع عناصـر       )١-٢-٣الشكل  ( لتقييم املعلومات األولية، عند االنطباق       يهنج مرحل وينبغي اتباع     ٣-٢-٢-٣
  .املعلومات قد ال تكون ذات صلة يف بعض احلاالت

____________  
 .هذا تعريف عملي ألغراض هذه الوثيقة  )١(
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   االختبار املرحلي وتقييم القدرة على إحداث التأكل والتهيج يف اجللد: ١-٢-٣الشكل 

  االستنتاج   النتيجة   البارامتر  اخلطوة
  )أ(تصنف كمادة أكالة   أكالة    )و(ربة من التطبيق على البشر أو احليوانوجود خ   أ١
      غري أكالة أو ال توجد بيانات 

  )أ(تصنف كمادة مهيجة   مهيجة    )و(وجود خربة من التطبيق على البشر أو احليوان   ب١

      غري مهيجة أو ال توجد بيانات 

ال جترى اختبـارات أخرى،    غري أكالة أو مهيجة   لبشر أو احليوان وجود خربة من التطبيق على ا   ج١
  ال تصنف

      ال توجد بيانات 

  )أ(تصنف كمادة أكالة    أكالة    النشاط -عالقات التركيب    أ٢
      غري أكالة أو ال توجد بيانات 

  )أ(تصنف كمادة مهيجة   مهيجة    النشاط -عالقات التركيب    ب٢
      هيجة أو ال توجد بياناتغري م 

   )ب(أس هدروجيين مع تنظيم ٣
  أو٢ ≤أس هدروجيين 

  )أ(تصنف كمادة أكالة   ١١,٥ ≥

أس هدروجيين ليس حداً أقـصى أو ال توجـد           
  بيانات 

    

وجود بيانات جلدية حيوانية تبني عدم احلاجة        ٤
   )ج(إىل اختبار يف احليوان

ات أخرى قد ال تتطلب اختبار   نعم 
  مهيجة/ كمادة أكالة

      ال يوجد مؤشر أو ال توجد بيانات 

  )أ(تصنف كمادة أكالة   استجابة إجيابية    )د(اختبار معملي لتأكل جلدي حمقق ومقبول ٥
      استجابة سلبية أو ال توجد بيانات  

  )أ(كمادة مهيجةتصنف    استجابة إجيابية   )ه(اختبار هتيج جلدي معملي حمقق ومقبول ٦
      ة أو ال يوجد بيانات يبلاستجابة س 

  )أ(تصنف كمادة أكالة   استجابة إجيابية   )حيوان واحد(اختبار تأكل جلدي يف كائن حي  ٧
      ةيبلاستجابة س 

 ٣إمجـايل   (اختبار هتيج جلدي يف كائن حي        ٨
  )ز()حيوانات

  )أ(تصنف كمادة مهيجة   استجابة إجيابية 

 ال جيرى اختبار آخر، ال تصنف   ال جيرى اختبار آخر   ةياستجابة سلب 
  )أ(تصنف كمادة مهيجة   استجابة إجيابية   )و(إجراء اختبار قطعة جلد بشري إذا قبل أخالقياً ٩
 ال جيرى اختبار آخر، ال تصنف   سلبيةاستجابة    خالف ما هو مبني أعاله 
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  ؛١-٢– ٣املناسبة كما هو مبني يف اجلدول يصنف يف الفئة املنسقة   )أ(

  قد يكفي قياس األس اهلدروجيين وحده لكن يفضل تقدير احتياطي احلمض أو القلوي؛ ويلزم استخدام طرائق لتقدير قوة املنظم؛  )ب(

. التهيج على كائن حي   /للتأكلينبغي إجراء استعراض دقيق للبيانات املتوفرة فعلياً بشأن احليوانات لتحديد احلاجة إىل إجراء اختبار                 )ج(
ر قد أحدثت أي ثأثريات هتيج للجلد يف اختبـار للـسمية         اختبوعلى سبيل املثال، قد ال يلزم إجراء اختبار عندما ال تكون مادة اال            

تـصنف املـادة    ويف احلالة الثانية،    .  أو حتدث تأثريات مسية شديدة يف اختبار السمية احلادة للجلد          اجللدية احلادة عند اجلرعة احلدية    
عن طريق التعرض اجللدي بسبب مسيتها احلادة؛ وينبغي لدى تقييم معلومات السمية اجللدية احلادة مراعاة          اخلطورةباعتبارها شديدة   

أن وصف األضرار اجللدية قد ال يكون كامالً، وأن االختبار قد يكون قد أجري يف نوع حيواين غري األرنب، وأن األنـواع قـد                        
  ساسية يف استجاباهتا؛ختتلف يف احل

  ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ ٤٣١و ٤٣٠من أمثلة طرائق االختبار املعملي احملققة املقبولة دولياً توجيها االختبار   )د(

  ال توجد حالياً طرائق اختبار معملي لتهيج اجللد حمققة ومقبولة دولياً؛  )ه(

 طرائق مقبولة دولياً الختبار هتيج اجللد يف اإلنـسان، لكـن منظمـة     توجدوال  . تعرض مفرد أو متكرر   أن ُيشتق هذا الدليل من      ميكن    )و(
  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اقترحت توجيهاً لالختبار؛

  . حيوانات، يأيت أحدها من اختبار للتأكل أعطى نتيجة سلبية٣جيرى االختبار عادة على   )ز(

  التأكل  ٤-٢-٢-٣
واملادة األكالة هي مادة . ، باستخدام نتائج اختبار يف احليوانات١-٢-٣ترد فئة تأكل منسقة واحدة يف اجلدول    ١-٤-٢-٢-٣

 حيوانات خمتربة بعـد     ٣اختبار حتدث تدمرياً يف النسيج اجللدي، أي خنر واضح من البشرة ينفذ إىل األدمة، يف واحد على األقل من                    
 ١٤د  عاستجابات التأكل يف التقرحات، والرتف، والقشور الدموية، ولدى انتهاء مدة املالحظة ب           وتتمثل  .  ساعات ٤تعرض يصل إىل    

وينبغي إجراء فحص بـاثولوجي     . يوماً، بتغري لون اجللد بسبب ابيضاض اجللد، وظهور مساحات كاملة من فقدان الشعر والندوب             
  .لألنسجة لتقييم األضرار اجللدية املشكوك فيها

 يف إطار كل خدم السلطات اليت ترغب يف أكثر من تصنيف واحد لتأثريات التأكل، حىت ثالث فئات فرعيةتستو  ٢-٤-٢-٢-٣
 دقائق ومدة   ٣ألف، حيث توصف االستجابات بعد تعرض ملدة تصل إىل          ١ الفئة الفرعية ): ١-٢-٣ انظر اجلدول    ١الفئة  (فئة تأكل   

ساعة واحدة، و دقائق ٣، حيث توصف االستجابات بعد تعرض يتراوح بني    باء١مالحظة ملدة تصل إىل ساعة واحدة؛ والفئة الفرعية         
 ٤جيم، حيث حتدث االستجابات بعد تعرض ملدة تتراوح بني سـاعة واحـدة و           ١ يوماً؛ والفئة الفرعية     ١٤ومدة مالحظة تصل إىل     

  . يوما١٤ًساعات ومدة مالحظة تصل إىل 
  )أ(فئة التأكل اجللدي والفئات الفرعية: ١-٢-٣اجلدول 

   حيوانات٣ حيوان واحد من ≥أكالة يف   فئات التأكل الفرعية  التأكل: ١الفئة 
تنطبق على السلطات الـيت ال     (

  )تستخدم فئات فرعية
ال تنطبق إال على بعض (

  مدة املالحظة  مدة التعرض  )السلطات
   ساعة١ ≤   دقائق٣ ≤  ألف١  أكالة

   يوما١٤ً ≤   ساعة١ ≤ دقائق ٣>   باء١ 
   يوما١٤ً ≤   ساعات٤ ≤ ساعة ١>   جيم١ 

   ).٧-٤-٢-٣-١الفقرة  (٣-١ ويف الفصل ١-٢-٢-٣يناقش استخدام البيانات البشرية يف الفقرة    )أ(
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  التهيج  ٥-٢-٢-٣
  :واحدةفئة هتيج  ٢-٢-٣يتضمن اجلدول   ١-٥-٢-٢-٣

  متثل موقفاً وسطياً يف احلساسية بني نظم التصنيف القائمة؛  )أ(
  ملواد حتدث أضراراً جلدية تستمر طوال مدة االختبار؛تدرك أن بعض ا  )ب(
وتتاح للسلطات اليت ترغب يف استخدام أكثر من فئة         . تسلِّم أن استجابات احليوانات قد ختتلف بشدة        )ج(

  .للتهيج اجللدي فئة إضافية للمواد املهيجة اخلفيفة
وعندما يبقى االلتهاب   . زوال عند تقييم استجابات التهيج    وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار قابلية األضرار اجللدية لل          ٢-٥-٢-٢-٣

، وفرط تقرن اجللـد،     )يف مساحة حمدودة  (حىت هناية مدة املالحظة يف اثنني أو أكثر من حيوانات االختبار، مع مراعاة فقدان الشعر                
  .وفرط التنّسج، والتقشر، فإنه ينبغي اعتبار أن املادة مهيجة للجلد

ويـستخدم  . ، كما هو احلال يف اختبارات التأكل      ةباين استجابات احليوان للتهيج يف االختبار بشد      ميكن أن تت    ٣-٥-٢-٢-٣
معيار خاص يتيح معاجلة احلاالت اليت توجد فيها استجابة هتيج ملحوظة وإن كانت أقل من متوسط معيار االسـتجابة اإلجيابيـة يف                      

 حيوانات متوسـط    ٣على األقل من    واحد   مهيجة للجلد إذا أظهر حيوان       وعلى سبيل املثال، ميكن تصنيف مادة ما كمادة       . االختبار
وميكـن أن   .  يوماً يف املعتاد   ١٤تقدير مرتفع جداً طوال مدة الدراسة، مبا يف ذلك ظهور أضرار جلدية تبقى حىت هناية مدة مالحظة                  

وتزيد إضافة هذا املعيار . نتيجة للتعرض الكيميائيغري أنه ينبغي التأكد من أن االستجابات هي       . تستويف استجابات أخرى هذا املعيار    
  .من حساسية نظام التصنيف

وميكن أيضاً للـسلطات    . باستخدام نتائج االختبار يف احليوان    ) ٢الفئة  (ويبني اجلدول فئة هتيج جلدي واحدة         ٤-٥-٢-٢-٣
وهناك عدة معايري متيز بني الفئـتني       ). ٣الفئة  (ل شدة   استخدام فئة متوسطة حلاالت التهيج األق     ) املعنية بتنظيم مبيدات اآلفات، مثالً    (
واملعيار الرئيسي لفئة املهيجات هي أن حيوانني علـى         . ومها ختتلفان بصورة رئيسية يف شدة االستجابة اجللدية       ). ٢-٢-٣اجلدول  (

القيمة احلديـة  ، تكون دية اخلفيفةوبالنسبة لفئة املهيجات اجلل. ٤,٠< ٢,٣ ≥ األقل من حيوانات االختبار ُيظهران استجابة متوسطة    
وتستبعد املواد اليت صنفت يف فئة املهيجات، مـن         .  على األقل من حيوانات االختبار     ٢ يف   ٢,٣ ≤ و ١,٥ ≥ملتوسطات االستجابة   

  .التصنيف يف فئة املهيجات اجللدية اخلفيفة
  )أ(فئات املهيجات اجللدية: ٢-٢-٣اجلدول 

  املعايري  الفئات
  مهيج للجلد

  )٢لفئة ا(
  ينطبق على مجيع(

 )السلطات

 ٣ على األقل مـن      ٢تقشر اجللد أو االرتشاح يف      / اللتهاب ٤,٠≤ و   ٢,٣ ≥ قيمة متوسطة   )١(
 ساعة من نزع لصوق املادة املختربة أو، يف حالة تأخر           ٧٢ و ٤٨ و ٢٤حيوانات اختبار بعد    

ية بعد ظهـور أول ثـأثريات   االستجابات، أثناء املالحظات اليت جترى يف األيام الثالثة املتتال   
  جلدية؛ أو

 على األقـل مـن حيوانـات        ٢ يوماً عادة يف     ١٤التهاب يستمر حىت هناية فترة مالحظة         )٢(
، وفـرط  ) حمـدودة  مساحة(االختبار، على أن يؤخذ يف االعتبار بوجه خاص فقدان الشعر           

  التقرن، وفرط التنسج، والتقشر؛ أو
من ه على حيوان واحد، عندما تتباين االستجابات بشدة        ظهور تأثريات أضعف مما ذكر أعال       )٣(

  .حيوان آلخر، ولكنها تبني مع ذلك تأثريات إجيابية بشكل حاسم ترتبط بتعرض كيميائي
  مهيج للجلد

  )٣الفئة (
  ينطبق على بعض(

  )السلطات فقط

 على األقـل مـن      ٢ يف   االرتشاحتقشر اجللد أو    / اللتهاب ٢,٣ <و ١,٥ ≥ قيمة متوسطة  
 ساعة أو، إذا تأخرت االستجابات، أثناء املالحظات        ٧٢ و ٤٨ و ٢٤انات االختبار بعد    حيو

تـدرج   ما دامت املادة مل   (اليت جترى يف األيام الثالثة املتتالية بعد ظهور أول تأثريات جلدية            
  ). أعاله٢يف الفئة 

  ).٧-٤-٢-٣-١ة الفقر( ٣ -١ ويف الفصل ١-٢-٢-٣يناقش استخدام البيانات البشرية يف الفقرة    )أ(
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  معايري تصنيف املخاليط  ٣-٢-٣
  تصنيف املخاليط عند توفر بيانات بشأن املخلوط بأكمله  ١-٣-٢-٣
يصنف املخلوط باستخدام معايري تصنيف املواد، مع مراعاة استراتيجيات االختبار والتقييم ملعاجلة بيانات رتب                ١-١-٣-٢-٣
  . املعنيةطورةاخل
 األخرى، تتوفر اختبارات بديلة لتأكل اجللد ألنواع معينة من املـواد الكيميائيـة              طورةرتب اخل وعلى خالف     ٢-١-٣-٢-٣

وعند النظر يف اختبـار     . ميكنها أن تعطي نتائج دقيقة ألغراض التصنيف، باإلضافة إىل بساطتها وعدم ارتفاع تكاليف إجرائها نسبياً              
خدام استراتيجية مرحلية تقوم على وزن األدلة على النحو الوارد يف معـايري     املخلوط، ينبغي تشجيع املسؤولني عن التصنيف على است       

 للمساعدة يف التوصُّل إىل تصنيف دقيق، إىل جانب جتنب إجراء اختبارات غري ضـرورية يف                ،تصنيف املواد بشأن تأكل وهتيج اجللد     
وإذا أشار تقدير احتياطي احلمض أو      . ١١,٥ ≥ أو   ٢ ≤يين  إذا كان أسه اهلدروج   ) ١الفئة اجللدية   (ويعترب املخلوط أكاالً    . احليوانات

القلوي إىل أن املادة أو املخلوط قد ال يكون أكاالً برغم األس اهلدروجيين املنخفض أو املرتفع، لزم إجراء مزيد من االختبار لتأكيـد                      
  .ذلك، رمبا باستخدام اختبار معملي حمقق مناسب

  مبادئ االستنباط: ر بشأهنا بيانات عن املخلوط بأكملهتصنيف املخاليط اليت ال تتوف  ٢-٣-٢-٣
أكال للجلد، لكن توجد بيانات كافية عن /عندما ال يكون املخلوط نفسه قد سبق اختباره لتعيني قدرته كمهيج  ١-٢-٣-٢-٣
 هذه البيانات وفقاً ملبادئ  املخلوط على حنو واف، تستخدمخطورةمن مكوناته املفردة واملخاليط املشاهبة املختربة اليت تتيح وصف  كل

 خطورةويكفل ذلك أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى درجة ممكنة يف وصف . االستنباط املتفق عليها املبينة أدناه
  .املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبار إضايف يف احليوانات

  التخفيف   ٢-٢-٣-٢-٣
هتيج للجلد معادل أو أدىن من املكـون       /يف ُعّين لـها تصنيف تأكل    عند ختفيف خملوط خمترب مبادة ختف       

التهيج الذي تتـسم بـه   /األصلي األدىن من حيث إحداث التأكل أو التهيج، وال يتوقع أن تؤثر مادة التخفيف على التأكل    
وكبديل لذلك، ميكن   . املكونات األخرى، ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلديد باعتباره معادالً للمخلوط األصلي املخترب           

  .٣- ٣- ٢- ٣تطبيق الطريقة الواردة يف 
  دفعـات اإلنتاج  ٣-٢-٣-٢-٣

ما تعادل بصورة رئيسية قدرة دفعة إنتاج       ط  املهيجة لدفعة إنتاج خمتربة يف خملو     /ميكن افتراض أن القدرة األكالة      
 إنتاجها الصانع نفسه، ما مل يوجد مربر لالعتقاد بأن         أخرى غري خمتربة من املنتج التجاري ذاته عندما يكون قد أنتجها أو أشرف على             

  .ويف احلالة األخرية، يلزم إجراء تصنيف جديد. هناك اختالفاً واضحاً أدى إىل تغري مسية الدفعة غري املختربة
  التهيج/تركيز املخاليط اليت تندرج يف أعلى فئة للتأكل  ٤-٢-٣-٢-٣

على فئة فرعية للتأكل، ينبغي تصنيف املخلوط غري املخترب األعلـى           عندما يصّنف خملوط خمترب سبق تصنيفه يف أ         
 وعندما يصنف خملوط خمترب سبق تصنيفه يف أعلى فئـة لتـهيج اجللـد        . تركيزاً يف أعلى فئة فرعية للتأكل بدون إجراء اختبار إضايف         

  .يجات بدون إجراء اختبار إضايفحيتوي مكونات أكالة، فإن املخلوط املخترب األعلى تركيزاً يصنف يف أعلى فئة مه وال
   االستكمال داخل فئة مسية واحدة  ٥-٢-٣-٢-٣

 ذات مكونات متطابقة، وخضع املخلوطان ألف وبـاء إىل االختبـار            )وجيم وباء ألف(يف حالة وجود ثالثة خماليط        
 وبـاء  ألفا النشطة من حيث السمية كاملخلوطني التأكل السمية ذاهتا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكونات ذاهت/ويقعان يف فئة التهيج   

  . بتركيزات متوسطة بني تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء، ُيفترض أن يقع املخلوط جيم يف فئة السمية ذاهتا مثل ألف وباءولكن
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  املخاليط املتشاهبة بدرجة كبرية   ٦-٢-٣-٢-٣
  :يف حالة ما يلي

  :وجود خملوطني  )أ(
  ؛باء+ ألف   ‘١‘  
  باء؛+ جيم   ‘٢‘  

  تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية يف املخلوطني؛  )ب(
  ؛‘٢‘يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘ ١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(
التهيج الذي يسببه املكون ألف واملكون جيم وتكون متعادلة بدرجة كبرية،           /توافر بيانات عن التأكل     )د(

  واحدة وال يتوقع أن يؤثرا يف مسية املكون باء؛ خطورةفئة أي أهنما يف 
تـصنيف  أمكـن   قد سبق تصنيفهما على أساس بيانات مستقاة من اختبار،          ‘ ٢‘أو  ‘ ١‘فإذا كان املخلوطان      

  . نفسهافئة اخلطورةاملخلوط اآلخر يف 
  األيروسوالت  ٧-٢-٣-٢-٣

 ذاهتا اليت صنف فيها شكل غري أيروسويل خمترب طورةفئة اخلميكن تصنيف خملوط ما يكون يف شكل أيروسول يف   
  .للمخلوط شريطة أال تؤثر املادة الدافعة يف خواص التهيج أو التأكل اليت يتسم هبا املخلوط لدى رشه

   أو عن بعضها فقطاف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع مكوناهتيتصن  ٣-٣-٢-٣
التأكل اجللدي للمخاليط، وضع    / التهيج خطورةت املتاحة ألغراض تصنيف     من أجل االستفادة من مجيع البيانا       ١-٣-٣-٢-٣

  :االفتراض التايل وهو يطبق عند االقتضاء يف النهج املرحلي
نسبة وزنية للمواد الصلبة    ( يف املائة    ١ ≥يف املخلوط هي املكونات املوجودة بتركيزات       " ذات الصلة "املكونات    

أن أحد املكونـات    ) على سبيل املثال يف حالة املكونات األكالة      (، ما مل يفترض     )حجمية للغازات واألغربة والرذاذ واألخبرة، ونسبة     
  .التأكل/ يف املائة ميكن أن يظل ذا تأثري يف تصنيف خطر املخلوط من حيث التهّيج١ <املوجودة بتركيز 

ر بيانات عن املكونات، وليس عـن       وبصفة عامة، فإن هنج تصنيف املخاليط كمهيجة أو أكالة للجلد عند توف             ٢-٣-٣-٢-٣
املخلوط ككل، يقوم على أساس املعادلة اجلمعية، وهو أن كل مكون أكال أو مهيج يسهم يف اخلصائص الكلية للمخلوط بقدر فعاليته 

، لكنها ١  للمكونات األكالة عند وجودها بتركيز أقل من حدود التركيز للتصنيف يف الفئة١٠ويستخدم معامل تثقيل قيمته . وتركيزه
ويصنف املخلوط كأكال أو مهيج عندما يتجاوز جمموع تركيزات تلك املكونات           . بتركيز يسهم يف تصنيف املخلوط كمهيج للجلد      

  .حدود تركيزات/قيمة حدية
 اليت تستخدم لتعيني ما إذا كان املخلـوط يعتـرب           اتحدود التركيز / أدناه القيم احلدية   ٣-٢-٣ويبني اجلدول     ٣-٣-٣-٢-٣

  . أو أكاالً للجلدمهيجاً
وجيب إيالء اهتمام خاص لدى تصنيف أنواع معينة من املواد الكيميائية كاألمحاض والقلويات، واألمالح   ٤- ٣- ٣- ٢- ٣

     وال يـصلح النـهج املـشروح يف    . غري العضوية، واأللدهيدات، والفينوالت، واملركبـات اخلافـضة للتـوتر الـسطحي      
وبالنسبة .  يف املائة  ١ <ن كثرياً من هذه املواد أكالة أو مهيجة عند تركيزات            أل ٢- ٣- ٣- ٢- ٣ و ١- ٣- ٣- ٢- ٣  الفقرتني

) ٢- ١- ٣- ٢- ٣انظـر   (للمخاليط اليت حتتوي أمحاضاً أو قلويات قوية ينبغي استخدام األس اهلدروجيين كمعيار للتصنيف              
وينبغي يف حالـة    . ٣- ٢- ٣يف اجلدول   نظراً ألن األس اهلدروجيين يكون مؤشراً للتأكل أفضل من حدود التركيزات املبينة             

، ٣- ٢- ٣  ميكن تصنيفه على أساس النهج اجلمعي املبني يف اجلدول   الاملخلوط الذي حيتوي مكونات أكالة أو مهيجة والذي
 اجللدية إذا كان حيتوي مكوناً أكاالً       ١بسبب خصائص كيميائية حتول دون تطبيق هذا النهج، أن يصنف املخلوط يف الفئة              

ويـرد يف اجلـدول     .  يف املائة  ٣ ≥ اجللدية إذا كان حيتوى مكوناً مهيجاً بنسبة         ٢/٣ يف املائة، ويصنف يف الفئة       ١ ≥بنسبة  
  .٣- ٢- ٣ينطبق عليها النهج املبني يف اجلدول    الموجز لطريقة تصنيف املخاليط اليت حتتوي مكونات) ٤- ٢- ٣(  التايل
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هتيج اجللد بسبب مكون ما ال يظهر عندما يكون هذا /ق هبا أن تأكل بيانات موثووضحويف بعض األحيان، قد ت  ٥-٣-٣-٢-٣
ويف هذه احلاالت، ميكـن    . ٤-٢-٣ و ٣-٢-٣املكون موجوداً عند مستوى أعلى من قيم التركيز احلّدي العام املذكور يف اجلدولني              

ـ  - تصنيف املـواد واملخـاليط اخلطـرة        انظر أيضاً   (تصنيف املخاليط وفقاً لتلك البيانات            حـدود /قـيم احلديـة   تخدام ال  اس
هتيج اجللد بسبب مكون ما عندما يكون هذا املكـون          /ويف بعض األحيان، عندما يتوقع أال يظهر تأكل       . ))٢- ٣- ٣- ١(  التركيزات

، قـد ينظـر يف إجـراء اختبـار     ٤-٢-٣ و ٣-٢-٣موجوداً عند مستوى أعلى من قيم التركيز احلدي العام املذكور يف اجلدولني             
  .١-٢-٣  واملوضح يف الشكل٣-٢-٣وينبغي يف هذه احلاالت اتباع االستراتيجية املرحلية لوزن األدلة على النحو املبني يف . للمخلوط

 يف املائة   ١ <ويف حالة وجود بيانات توضح وجود مكون أو مكونات أكالة أو مهيجة للجلد بتركيز                 ٦- ٣- ٣- ٢- ٣
 - تصنيف املواد واملخـاليط اخلطـرة       انظر أيضاً   (املخلوط تبعاً لذلك    ، ينبغي أن يصنف     )مهيج( يف املائة    ٣ <أو  ) أكال(

    )).٢- ٣- ٣- ١(حدود التركيزات /استخدام القيم احلدية
، اليت حتدد  اجللدية٣ أو ٢ أو ١تركيز مكونات املخلوط املصنفة يف الفئة   :٣-٢-٣اجلدول 

  )٣ أو ٢ أو ١الفئة (كخطر على اجللد تصنيف املخلوط 

 :تركيز املكونات اليت حتدد تصنيف املخلوط

  املكونات املهيجة  املكونات األكالة
 :ات املصنفة يفجمموع املكون

  ١الفئة 
  ٣الفئة   ٢الفئة  )انظر احلاشية أدناه(

   يف املائة٥ <  يف املائة ولكن١ ≥  يف املائة ٥ ≥   ١الفئة اجللدية 

 يف ١٠ <  يف املائـة ولكن١ ≥  يف املائة ١٠≥    ٢الفئة اجللدية 
  املائة

   يف املائة١٠≥     ٣الفئة اجللدية 
  ) + ١الفئة اجللدية  × ١٠(

   ٢الفئة اجللدية 
 يف ١٠ <  يف املائـة ولكن١ ≥   يف املائة١٠≥ 

  املائة
  ) + ١الفئة اجللدية  × ١٠(

  ٣الفئة اجللدية  + ٢الفئة اجللدية 
  يف املائة ١٠≥  

ويف هذه احلاالت، ينبغي أن يكون كل من        ). األكالة( اجللدية   ١ئات الفرعية للفئة    تستخدم سلطات معينة فقط الف       :مالحظة
 يف املائة لكي يصنف املخلـوط يف        ٥ ≥جيم، على التوايل،    ١باء أو   ١ألف أو   ١جمموع مكونات املخلوط املصنفة يف الفئات الفرعية        

 يف املائـة لكـن      ٥ <ألف  ١ونات املصنفة يف الفئة الفرعية       تركيز املك   جمموع وحيثما يكون . جيم١باء أو   ١ألف أو   ١الفئة الفرعية   
وباملثل، عندما يكون . باء١ يف املائة، ينبغي أن يصنف املخلوط يف الفئة الفرعية        ٥ ≥باء  ١+ ألف  ١جمموع مكونات الفئتني اجللديتني     

 يف املائة أو أكثر، فـإن       ٥ ≥ جيم١اء و ب١ألف و ١ يف املائة لكن جمموع الفئات الفرعية        ٥ <باء  ١+ ألف  ١جمموع مكونات الفئتني    
  .جيم١املخلوط يصنف يف الفئة الفرعية 

 اجلمعي، والـيت    النهجنطبق عليها   يتركيز مكونات املخلوط اليت ال        :٤-٢-٣اجلدول 
  كخطر على اجللدحتدد تصنيف املخلوط 

 :يصنف املخلوط يف الفئة اجللدية  :التركيز  :املكونات

  ١الفئة    يف املائة١ ≥  ٢ ≤ هدروجيين أسمحض مع 
  ١الفئة    يف املائة١ ≥   ١١,٥ ≥ هدروجيين أسقلوي مع 

  ١الفئة    يف املائة١ ≥   اجلمعيالنهجنطبق عليها يال ) ١الفئة (مكونات أكالة أخرى 
 اجلمعي، مبا   النهجنطبق عليها   يال  ) ٢/٣الفئة  (مكونات مهيجة أخرى    
   فيها األمحاض والقلويات

  ٢ئة الف   يف املائة٣ ≥
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  طورةتبليغ معلومات اخل  ٤-٢-٣
 الوسـم : طورةتبليغ معلومات اخل  ترد االعتبارات العامة واالعتبارات احملددة املتعلقة مبتطلبات الوسم يف            

 أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم     ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤- ١الفصل  (
ويتضمن اجلدول التايل عناصر حمـددة لوسـم املـواد          .  ميكن استخدامها حيثما تسمح بذلك السلطة املختصة       التخطيطية اليت 

  .واملخاليط املصنفة يف الفئات األكالة أو املهيجة للجلد على أساس املعايري املبينة يف هذا الفصل
  هتيج اجللد/ تأكلبشأنعناصر الوسم : ٥-٢-٣جلدول ا

   ٣ الفئة  ٢الفئة   ١الفئة 

    جيم ١  باء ١  ألف ١

  بدون رمز  عالمة تعجب  تأكل  تأكل  تأكل  الرمز
  حتذير  حتذير  خطر  خطر  خطر  كلمة التنبيه
يسبب حروقاً جلدية   بيان اخلطورة

  شديدة وتلفاً للعني
يسبب حروقاً جلدية 
  شديدة وتلفاً للعني

يسبب حروقاً جلدية 
  شديدة وتلفاً للعني

يسبب هتيجاً 
  جلدياً

يجاً جلدياً يسبب هت
  خفيفاً

  منطق القرار  ٥-٢-٣
ويوصى بشدة بـأن    . ال ميثل منطق القرار املبني أدناه جزءاً من نظام التصنيف املنسق لكنه يرد هنا كتوجيه إضايف                 

  .يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار
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  هتيج اجللد/كل بشأن تأ١-٢-٣منطق القرار   ١-٥-٢-٣

  ــــــــ
  . تفاصيل االختبار والتقييم١-٢-٣يتضمن الشكل   )٢(
  .قلوي يف االعتبار، عند االقتضاء/مبا يف ذلك أخذ املعلومات عن قدرة االحتياطي محض  )٣(

معلومات عن املخلـوط/هل تتوفر بيانات: املخلوط
 هتيج اجللد؟/ككل لتقييم تأكل

 هتيج اجللد؟/ لتقييم تأكلمعلومات/ هل تتوفر بيانات:املادة

معلومات عن املخلـوط/هل تتوفر بيانات: وطاملخل  التصنيف غري ممكن
 هتيج اجللد؟/ككل لتقييم تأكل

  ٢- ٢- ٣انظر منطق القرار 
  الذي ينطبق على املكونات

  ال  التصنيف غري ممكن

  نعم  نعم

  ال

  ال

 نعم

 نعم

  ٤-٢-٢-٣ إىل٢-٢-٢-٣ و١-٢-٣انظر: (أكال أو املخلوط  أكالةاملادةهل
  :)٢(مع مراعاة، )٢-١-٣-٢-٣و
  وجود خربة بشرية تظهر حدوث تلف ال يزول للجلد،  )أ(
  وجود مالحظات على احليوان تشري إىل تأكل اجللد بعد تعرض مفرد أو متكرر،  )ب(
  وجود بيانات معملية،  )ج(
  ،اوجود معلومات من مركبات قريبة يف تركيبه  )د(
  ،)٣(١١,٥ ≥ أو ٢ ≤ قصوى ية هدروجينآساس  )ه(
  انظر الفقرة ( واحد أو أكثر من حيوانات االختبار تدمري اجللد يف  )و(

 ؟) لالطالع على املعايري والفئات الفرعية١-٢-٣ اجلدول ٢-٤-٢-٢-٣

  ١الفئة 
 

  
  خطر

 للجلـد،مهيج خفيف أو املخلوط مهيجة خفيفةاملادةهل  
  ؟٢-٢-٣، اجلدول ٤-٥-٢-٢-٣مع مراعاة املعايري يف 

 ال يصنف

 نعم

   إىل٢-٢-٢-٣و١-٢-٣انظر الفقرات(مهيج  املخلوط أو مهيجةاملادةهل
  :)٢(مع مراعاة) ٥-٢-٢-٣ و٤-٢-٢-٣
  اخلربة والبيانات البشرية املوجودة بعد تعرض مفرد أو متكرر،  )أ(
   تعرض مفرد أو متكرر،تشتمل علىاملالحظات املوجودة على احليوانات   )ب(
  بيانات معملية،  )ج(
  ات قريبة يف تركيبها،املعلومات املتاحة عن مركب  )د(
، ٤-٥-٢-٢-٣انظـر الفقـرة     ( دراسة على احليوان     منبيانات هتيج اجللد      )ه(

  ؟) لالطالع على املعايري٢-٢-٣اجلدول 

 ال

 ال

 ال

  نعم

  ٢الفئة 

    
  حتذير

  ٣لفئة ا
  بدون رمز

 حتذير
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  هتيج اجللد/ بشأن تأكل٢-٢-٣منطق القرار   ٢-٥-٢-٣
   باملكوناتالبيانات املتعلقة/تصنيف املخاليط على أساس املعلومات  

  )تابع يف الصفحة التالية(

  ــــــــ
  .قلوي يف االعتبار، عند االقتضاء/مبا يف ذلك أخذ املعلومات عن قدرة املنظم محض  )٣(
  .١-٣-٣-٢-٣ يف املائة، انظر ١ <املخلوط ذو الصلة أو، حيثما يكون   )٤(
اسـتخدام القـيم    " لالطالع على    ٢-٣-٣-١، الفقرة   ٣-١ انظر أيضاً الفصل  . ٦-٣-٣-٢-٣ انظر   ،تركيزاتحدود ال لالطالع على     )٥(

  ".حدود التركيزات/احلدية
  . التايلاملربع إذا كان املخلوط حيتوي أيضاً مكونات أكالة أو مهّيجة للجلد تنطبق عليها مبادئ االستنباط، يلزم االنتقال إىل   )٦(
  .١ة للفئة  لالطالع على تفاصيل الفئات الفرعي٣-٢-٣انظر حاشية اجلدول   )٧(

  ،١-٢-٣انظر( أكال )٥)(٤( من مكون يف املائة١ ≥ هل حيتوي املخلوط
  :وقد ال ينطبق عليه املبدأ اجلمعي، مثل) ٤-٢-٢-٣ إىل ٢-٢-٢-٣
   أو؛)٣(١١,٥ ≥ أو ٢ ≤األمحاض والقلويات بأرقام هدروجني قصوى   )أ(
   أو؛ العضوية غرياألمالح  )ب(
   أو؛األلدهيدات  )ج(
   أو؛الفينوالت  )د(
   أو؛املواد اخلافضة للتوتر السطحي  )ه(
  ى؟مكونات أخر  )و(

٢-٢-٢-٣انظـر( مهيج)٥)(٤( من مكوني املائةـ ف ٣ ≥هل حيتوي املخلوط    
وقد ال ينطبق عليه املبدأ اجلمعـي، مبـا يف ذلـك األمحـاض) ٣-٢-٢-٣و

  والقلويات؟

  نعم  ؟)٢-٣-٢-٣انظر(هل ميكن أن تنطبق مبادئ االستنباط؟

  ال

 نعم

  ال

 نعم

يصنف يف الفئة 
  املناسبة

  ١الفئة 
 

 

  خطر

  )٦(٢الفئة 

  
  حتذير

  ال

 اجلمعـي، وحيثمـا     النهجهل حيتوي املخلوط مكوناً أكاالً أو أكثر ينطبق عليه          
  : يف)٥(تركيزات املكونات املصنفة يكون جمموع

 ؟ يف املائة٥ ≥ ١الفئة اجللدية   

  ال

  )٧(١الفئة 

 

 
  خطر

  نعم
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____________  
اسـتخدام القـيم    " لالطالع على    ٢-٣-٣-١، الفقرة   ٣-١انظر أيضاً الفصل    . ٦-٣-٣-٢-٣ انظر   ،تركيزاتحدود ال لالطالع على     )٥(
  ". حدود التركيزات/احلدية

 نعم

  ال

  ال يصنف

 اجلمعي، وحيثما النهجط مكوناً أكاالً أو مهيجاً أو أكثر ينطبق عليه هل حيتوي املخلو
  : يف)٥(يكون جمموع تركيزات املكونات املصنفة

   يف املائة، أو٥ <ولكن  ١ ≥: ١الفئة اجللدية   )أ(
  ، أو يف املائة١٠ ≥ :٢الفئة اجللدية   )ب(
  ؟يف املائة١٠  ≥٢الفئة اجللدية ) + ١الفئة اجللدية  × ١٠(  )ج(

هل حيتوي املخلوط مكوناً أكاالً أو مهيجاً أو أكثر ينطبق عليه املبدأ اجلمعي، وحيثمـا     
  : يف)٥(يكون جمموع تركيزات املكونات املصنفة

   يف املائة، أو ١٠ <ولكن  ١ ≥: ٢الفئة اجللدية   )أ (
  ، أو يف املائة١٠ ≥ :٣الفئة اجللدية   )ب (
   يف املائة، أو١٠ <ولكن  ١ ≥ ٢جللدية الفئة ا) + ١الفئة اجللدية  × ١٠(  )ج (
  ؟ة يف املائ١٠ ≥ ،٣الفئة اجللدية  + ٢الفئة اجللدية )+ ١الفئة اجللدية  × ١٠(  )د (

  نعم

 ال

  ٢الفئة 

  
  حتذير

 

  ٣الفئة 
  بدون رمز

  حتذير

  ال
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  ٣- ٣الفصل 

  هتّيج العني/تلف العني الشديد
  تعاريف  ١- ٣- ٣

سجة العني، أو تدهور مادي شديد يف الرؤية، بعد وضع مادة            هو حدوث تلف يف أن     تلف العني الشديد    
  .)١( يوماً بعد وضع املادة٢١اختبار على سطح العني الداخلي، ال يزول متاماً خالل 

 على سطح العني الداخلي يزول متاماً       اختباروهتيج العني هو حدوث تغريات يف العني عقب وضع مادة             
  .)١( يوماً بعد وضع املادة٢١خالل 

  معايري تصنيف املواد  ٢-٣-٣
يقدم هنا خمطط اختبار وتقييم مرحلي جيمع بني املعلومات املتوفرة من قبل عن تلف أنسجة العني الشديد وعن                    ١-٢-٣-٣

 -وكذلك اعتبـارات عـن عالقـات التركيـب          ) مبا يف ذلك البيانات املتصلة باخلربة التارخيية يف اإلنسان ويف احليوان          (هتيج العني   
  . وحصيلة االختبارات املعملية احملققة وذلك لتجنب االختبار يف احليوانات(SAR) النشاط

وتتضمن مقترحات تصنيف هتيج العني وتلف العني الشديد عناصر منسقة وستـستخدمها مجيـع الـسلطات                  ٢-٢-٣-٣
  ). تصنيف مبيدات اآلفاتعلى سبيل املثال، سلطات(التنظيمية، وكذلك فئات فرعية اختيارية لن تطبقها سوى بعض السلطات 

ويتضمن النظام املنسق توجيهات عن عناصر البيانات اليت جيب تقييمها قبل إجراء اختبارات يف احليوان للتأثريات   
  .أضرار العني املوضعية ب اخلطورة ذات الصلةويتضمن كذلك فئات . املتلفة للعني

مادة موضع اختبار قبل إجراء أي اختبار يف كائن حي لتلـف  وينبغي استعراض مجيع املعلومات املتوفرة عن أية      ٣-٢-٣-٣
وغالباً ما ميكن اختاذ قرارات متهيدية من البيانات املتوفرة بشأن ما إذا كانت مادة ما تسبب تلفـاً شـديداً                  . هتيج العني /العني الشديد 

وتوجد وسيلة يوصى هبا بشدة .  إجراء اختباراتحاجة إىلكون هناك ال ت وإذا كان ميكن تصنيف مادة ما، فإنه      . للعني) أي ال يزول  (
ل، وهي استخدام استراتيجية مرحلية الختبار تلف العـني         بلتقييم املعلومات املتوفرة عن املواد أو لتناول مواد جديدة مل تبحث من ق            

  .الشديد وهتيج العني
 . هتيج يف العني قبل إجراء االختبار      وينبغي حبث عدة عوامل لدى تعيني قدرة املواد على إحداث تلف شديد أو              ٤-٢-٣-٣

ذلك أنه ينبغي أن تكون اخلربة املتجمعة عن اإلنسان واحليوان خط التحليل األول، نظراً ألهنا تعطي معلومات ذات صـلة مباشـرة                      
ختاذ قـرارات   ويف بعض احلاالت، قد تتوفر معلومات كافية من املركبات املشاهبة من حيث التركيب من أجل ا               . بالتأثريات يف العني  

 ميكن أن تسبب تلفاً شديداً للعـني، وال سـيما إذا    ١١,٥ ≥  و ٢ ≤ القصوى مثل    يةوباملثل، فإن اآلساس اهلدروجين   . اخلطورةبشأن  
وال بد من تقييم تأكل اجللد قبل دراسة تلف . كانت تترافق مع قدرة حجز قوية ويتوقع أن حتدث هذه العوامل تأثريات كبرية يف العني

وقد تستخدم الختاذ قرار التـصنيف    . هتيج العني من أجل جتنب اختبار التأثريات املوضعية يف العني باملواد األكالة للجلد            /لشديدالعني ا 
  .بدائل االختبارات املعملية اليت تكون قد حققت وقبلت

 احلاجـة إىل إجـراء      وينبغي استخدام مجيع املعلومات املذكورة أعاله، اليت تكون متاحة عن املادة يف تعـيني               ٥-٢-٣-٣
ورغم أن املعلومات قد تكون جاءت من تقييم بارامترات مفردة يف مرحلة من مراحل التصنيف               . اختبارات لتهيج العني يف كائن حي     

، توجد ميزة لدراسة جمموع     )على سبيل املثال، ينبغي اعتبار القلويات الكاوية ذات الرقم اهلدروجيين األقصى كمواد أكالة موضعية             (
. ويصدق هذا بوجه خاص عندما تتوفر معلومات عن بعض البارامترات ولـيس كلـها             . ر وزن كلي لألدلة   يعلومات املتوفرة وتقد  امل

 املادة، مث نتيجة اختبار هتيج اجللد وكذلك الطرائق بشأنوعموماً، ينبغي التركيز بدرجة كبرية على رأي اخلرباء، ودراسة اخلربة البشرية 
  .وينبغي جتنب اختبار املواد األكالة يف احليوانات حيثما أمكن ذلك. رة جيدةالبديلة احملققة بصو

____________  
 .هذا تعريف عملي ألغراض هذه الوثيقة  )١(
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تكـون    ال اع هنج مرحلي لتقييم املعلومات األولية، مع إدراك أن العناصر قد          بوينبغي النظر عند االنطباق يف ات       ٦-٢-٣-٣
 بإسهامات من مراكز وجلان وطنية ودولية ١-٣-٣وقد وضع النهج املرحلي املشروح يف الشكل . مجيعها ذات صلة يف بعض احلاالت

  .)٢(الختبار وحتقيق بدائل االختبار يف احليوان، وذلك أثناء حلقة دراسية عقدت يف سولنا، بالسويد
وحيثما ال ميكن اشتراط تقدمي البيانات املطلوبة لتنفيذ استراتيجية االختبار هذه، يوفر هنج االختبـار املرحلـي                   ٧-٢-٣-٣

 طـورة عن كيفية تنظيم املعلومات املتوفرة عن مادة االختبار واختاذ قرار على أساس وزن األدلة بـشأن تقـدير اخل                  توجيهات جيدة   
  ). مثالياً، بدون إجراء اختبارات جديدة على احليوانات (هاوتصنيف

  م تلف العني الشديد وهتيج العنيياستراتيجية اختبار وتقي: ١-٣-٣الشكل 
  )١-٢-٣الشكل " اختبار وتقييم القدرة على تأكل وهتيج اجللداستراتيجية : "انظر كذلك(

  االستنتاجات   النتائج   البارامتر اخلطوة

بيانات تتصل خبربة سابقة بشرية       أ١
  باحليواناتأو 

  تلف شديد للعني 

  مهيج للعني

   ١الفئة  

   ٢الفئة 

      ال توجد أو غري معروفة 

بشرية بيانات تتصل خبربة سابقة        ب١
  أو باحليوانات

ال يوجد تقيـيم لآلثـار يف          أكّـال للجلد 
  ١العني؛ تعترب يف الفئة 

     ال توجد أو غري معروفة 

 بيانات تتصل خبربة سابقة بشرية      ج١
  أو باحليوانات

عدم وجود تقييم لتلف العني؛        مهيج للعني 
  ٢تعترب من الفئة 

      غري موجودة أو غري معروفة 

 النـشاط   -عالقات التركيـب      أ ٢
(SAR) 

  ١الفئة    تلف شديد يف العني 

      غري موجودة أو غري معروفة 

 النـشاط   -عالقات التركيـب    ب  ٢
(SAR) 

عدم وجود تقييم لتلف العني؛        مهيج للعني  
  ٢تعترب من الفئة 

      غري موجودة أو غري معروفة 

 النـشاط   -عالقات التركيـب     ج٢
(SAR) 

عدم وجود تقييم لتلف العني؛        أكال للجلد 
  ١تعترب من الفئة

       غري موجودة أو غري معروفة  
ــدروجيين  أ٣ ــاطي /األس اهل احتي

  احلمض أو القلوي
 ١١,٥ ≥ pHدروجيين  ي ه أس 

ــاة  (٢ ≤ pHأو  ــع مراع م
  )احتياطي احلمض أو القلوي

  ١الفئة  

  )تابع يف الصفحة التالية(
____________  

)٢(  OECD (1996). Final Report of the OECD Workshop on Harmonisation of Validation and Acceptance Criteria for 
Alternative Toxicological Test Methods. Document ENV/MC/TG(96)9 (http://www.oecd.org/ehs/test/background.htm). 
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  م تلف العني الشديد وهتيج العنييإستراتيجية اختبار وتقي: )تابع( ١-٣-٣الشكل 
  )١-٢-٣الشكل " استراتيجية اختبار وتقييم القدرة على تأكل وهتيج اجللد: "انظر كذلك(

  االستنتاجات   النتائج   البارامتر اخلطوة
 ١١,٥<  األس اهليدروجيين    < ٢  ب٣

  )ال توجد قدرة منظم(

    

مات أخرى تدل على أن املادة      معلو  ٤
   أكالة للجلد

   ال      

عدم وجود تقيـيم لتلـف         نعم 
  ١العني؛ تعترب من الفئة

هل يتاح اختبار معملي حمقق لتقييم       ٥
   التلف الشديد يف العني

  ٦انتقل إىل اخلطوة    ال 

  ١الفئة    تلف شديد للعني    اختبار معملي لتهيج العني الشديد  أ٥

     هيجاً شديداً للعنيليس م 

هل يتاح اختبار معملي حمقق لتهيج        ٦
  العني

  ال  

   لكن االختبار املعملي لتهيج-  
  ً ابي   العني الشديد كان سل

   يف حالة عدم وجود أي-
     اختبار معملي

  ٨انتقل إىل اخلطوة  
  

  ٧انتقل إىل اخلطوة 

      نعم         

  ٢الفئة    مهيج للعني   عنياختبار معملي لتهيج ال  أ٦

ال يوجد دليل على خاصية إحداث       
   هتيج يف العني

    

انظر (تقّدر عملياً قدرة إحداث تأكل       ٧
   )تأكل العني/استراتيجية اختبار هتيج

عدم وجود تقييم للتأثريات يف        أكال للجلد 
  ١العني؛ تعترب يف الفئة 

ـّال        غري أك

  ١     الفئة         تلف شديد للعني    أرنب واحداختبار العني يف ٨
      عدم حدوث تلف شديد 

  ٢     الفئة          مهيج للعني      اختبار آخر ألرنب واحد أو أرنبني  ٩

       ال يصنف        ليس مهيجاً للعني   

  :١-٣-٣مالحظات متعلقة بالشكل 
تذكر املعلومات السابقة املتوفرة عن هتيُّج العني وتأكـل اجللـد           : السابقة للتأثريات يف اإلنسان واحليوان    البيانات املتصلة باخلربة      :ب/أ١اخلطوة 

وقـد يعـني    . بصورة منفصلة ألنه ينبغي النظر يف تقييم تأكل اجللد إذا مل تكن هناك معلومات عن التأثريات املوضعية يف العني                  
  :ث تلف شديد يف العني، أو التأكل أو التهيج يف كل من اجللد والعنيحتليل اخلربة السابقة باملادة قدرة على إحدا
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ويف .  يعتمد على رأي اخلـرباء     - تعيني موثوق به لتهيج العني على أساس اخلربة يف اإلنسان أو احليوان              -أ  ١اخلطوة    ‘١‘  
ـ                أثريات املوضـوعية   معظم احلاالت، تقوم اخلربة عن التأثريات يف اإلنسان على حوادث عارضة، وهكذا، فـإن الت

  املكتشفة بعد حادث ما ينبغي أن تقارن مع معايري التصنيف املوضوعة لتقييم بيانات االختبار يف احليوان؛
 ينبغي عدم وضع املواد األكالة للجلد يف        - تقييم البيانات عن القدرة على إحداث تأكل اجللد          -ب  ١اخلطوة    ‘٢‘  

  ).١الفئة(ذه املواد تؤدي إىل تلف شديد يف العني أيضاً أعني احليوانات؛ وينبغي اعتبار أن مثل ه
 بشأن هتيج العني وتأكل اجللد بصورة منفصلة لكنها يف الواقع رمبـا تـدرس               )SAR( النشاط   -تذكر عالقات التركيب      :ج/ب/أ٢اخلطوة 

وقد يعّين حتليل هذه    . اط النش -وينبغي استكمال هذه املرحلة باستخدام هنج حمققة ومقبولة لعالقات التركيب           . بالتوازي
  :، أو التأكل والتهيج يف كل من اجللد والعنيالعالقات إمكانات إحداث تلف شديد يف العني

 ولن يكون مناسباً يف معظم احلاالت إال        - تعيني موثوق به لتهيج العني بعمل تقييمات نظرية فقط           -أ  ٢اخلطوة    ‘١‘  
  املعروفة بصورة جيدة للغاية؛يف حالة املواد املشاهبة للعوامل ذات اخلواص 

 ينبغي عدم وضع مواد أكالة للجلد يف أعني احليوانات؛          - التقييم النظري للقدرة على تأكل اجللد        -ج  ٢اخلطوة    ‘٢‘  
  ).١الفئة (وينبغي اعتبار أن هذه املواد تؤدي أيضاً إىل تلف شديد للعني 

 إىل تأثريات موضعية شديدة، وال سيما إذا ترافقت مع تقـدير            ١,٥١ ≥ و   ٢ ≤ اآلساس اهلدروجينية القصوى  قد تشري     :٣اخلطوة 
 الكيميائية تؤدي أيضاً إىل تلـف  -احتياطي احلمض أو القلوي، وينبغي اعتبار أن املواد اليت تتسم هبذه اخلواص الفيزيائية         

  ).١الفئة (شديد يف العني 
لكن جيب أن تقتصر هذه املعلومات      . يها، مبا يف ذلك اخلربة البشرية     ينبغي استخدام مجيع املعلومات اليت ميكن الوصول إل         :٤اخلطوة 

  ). للجلد أو املعلومات السابقة عن تأكل اجللد٥٠أي نتائج اختبار ج ق(على املعلومات املوجودة من قبل 
اليت سبق التحقـق  ) ال تزولمثل عتامة القرنية اليت (تلف العني الشديد /جيب أن تكون هذه طرائق بديلة لتقييم هتيج العني    :٥اخلطوة 

  ).٣-١ يف الفصل ٢-٣-١انظر (منها وفقاً ملبادئ ومعايري متفق عليها دولياً 
واألمر يتطلب وضع طرائق حمققة بديلة لوضـع تقـدير          . تبدو هذه اخلطوة حالياً غري قابلة للتحقيق يف املستقبل القريب           :٦اخلطوة 

  ).الذي يزول(موثوق لتهيج العني 
التهيج / حالة عدم وجود أي معلومات مناسبة أخرى، يلزم احلصول على هذا من خالل اختبار معترف به دولياً للتأكل              يف  :٧اخلطوة 

وينبغي، إن أمكن، أن يتم     . وال بد أن جيرى ذلك بأسلوب مرحلي      . قبل التوصل إىل إجراء اختبار لتهيج العني يف األرنب        
فإذا مل يكن ذلـك متاحـاً،       . ، للقدرة على إحداث تأكل يف اجللد      حتقيق ذلك باستخدام اختبار معملي، حمقق ومقبول      

  ).٢-٢-٣تأكل اجللد، القسم /انظر استراتيجية اختبار هتيج(وجب استكمال التقدير باستخدام اختبارات يف احليوان 
 حدي على أرنـب     ويف حالة كشف حدوث تلف للعني يف اختبار       . تقدير على مراحل الختبار هتيج العني يف كائن حي          :٨اخلطوة 

  .واحد، ال يلزم إجراء مزيد من االختبارات
إذا ) مبا يف ذلك احليوان الذي استخدم يف تقييم التأثريات الشديدة املمكنـة           (ال جيوز استخدام أكثر من حيوانني فقط الختبار التهيج            :٩اخلطوة 

 حالة حدوث استجابات خمتلفة أو غـري قاطعـة،          ويف. أعطى هذان احليوانان استجابات هتيج واضحة أو عدم هتيج واضحة متوافقة          
  .وتبعاً لنتائج هذا االختبار على ثالثة حيوانات، تتضح ضرورة التصنيف من عدمها. يلزم اختبار حيوان ثالث

  )١الفئة (تلف العني الشديد /التأثريات اليت ال تزول يف العني  ٨-٢-٣-٣
 - هـذه    طـورة وتتضمن فئة اخل  . إحداث تلف شديد يف العني    تعتمد فئة منسقة واحدة للمواد اليت هلا قدرة على            

وتتضمن هذه املالحظات احليوانات اليت تظهر فيها أضرار من الدرجـة     .  املعايري الواردة أدناه   -) التأثريات اليت ال تزول يف العني      (١ الفئة
حظ يف أي وقت أثناء إجراء االختبار، وكـذلك العتامـة   اليت تال) مثل تدمري القرنية(الرابعة يف القرنية وغريها من االستجابات الشديدة        

خلل يف وظيفة القزحية، و ، أ(pannus)االلتصاق، أو تكّون َسَبل التهايب     و  املستمرة يف القرنية، أو زوال لون القرنية بتأثري مادة صبغيـة، أ          
 ٢١ يف فترة مالحظة تكون      متاماً تزولألضرار اليت ال    ويف هذا السياق، تعترب األضرار املستمرة هي ا       . أو أي تأثريات أخرى ُتضعف البصر     

 اليت تكتشف يف    ١,٥ >  أو القزحـية  ٣ ≥ أيضاً املواد اليت تستويف معايري عتامة القرنـية         ١تضم الفئة   : طورةتصنيف اخل . يوماً يف املعتاد  
  . يوما٢١ًل عادة خالل مدة مالحظة من  الشديدة ال تزوألضرارللعني يف األرانب، ألن مثل هذه ا (Draize test) اختبار دريز
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  )أ(فئات التأثريات اليت ال تزول يف العني: ١-٣-٣اجلدول 
  : مادة اختبار ُتحدثيه) تأثريات ال تزول يف العني (١لعني من الفئة ل ةمهيجمادة 

و ال تزول متاماً يف مدة مالحظـة  يف حيوان واحد على األقل تأثريات يف القرنية أو القزحية أو امللتحمة ال ُيتوقع أن تزول أ       )أ(
  أو/ يوماً يف املعتاد؛ و٢١من 

  : يةإجياب حيوانات خمتربة، استجابة ٣يف حيوانني على األقل من   )ب(
  أو/؛ و٣ ≥عتامة القرنية مقدارها   ‘١‘
  ؛١,٥ >التهاب القزحية   ‘٢‘

 .االختبار ساعة من وضع مادة ٧٢ و٤٨ و٢٤حمسوبة كمتوسط قيم تقدر بعد مرور 

، ٣-١، ويف الفـصـل     "تطبيـق النطـاق و  الرض و الغ ")ج(٥-٢-١-١، الفقرة   ١-١ينـاقش استخدام البيانات البشرية يف الفصل           )أ(
  ".تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة "٧-٤-٢-٣-١ الفقرة

  )٢الفئة (التأثريات القابلة للزوال يف العني   ٩-٢-٣-٣
 الواحدة هذه   فئة اخلطورة وتوفر  . حداث هتيج يف العني قابل للزوال     تعتمد فئة واحدة للمواد ذات القدرة على إ         

  . أيام٧ خالل مدة مالحظة من زولخيار تعيني فئة فرعية يف إطار هذه الفئة للمواد اليت حتدث تأثريات مهيجة ت
مهـيج  ( ٢الفئة املنسقة العامـة     " هتيج العني "وقد تستخدم السلطات اليت ترغب يف تعيني فئة واحدة لتصنيف             

  ).مهيج خفيف للعني(باء ٢والفئة ) مهيج للعني(ألف ٢؛ وقد ترغب سلطات أخرى يف التمييز بني الفئة )للعني
  

  فئات التأثريات اليت تزول يف العني: ٢-٣-٣اجلدول 

  : اليت حتدثمادة االختبار) مهيجات العني(ألف ٢تضم الفئة 

  : خمتربة ل حيوانات ٣ على األقل من ٢ يف إجيابيةاستجابة   )أ(
  أو/؛ و١≥عتامة القرنية   ‘١‘  
  أو/؛ و١≥التهاب القزحية   ‘٢‘  
  أو/؛ و٢ ≥امحرار امللتحمة   ‘٣‘  
  ٢ ≥ امللتحمة رتشاحا  ‘٤‘  
 تزول متاماً خالل مدة مالحظة من االختبار واليت،ادة م ساعة من وضع ٧٢ و٤٨ و٢٤ بعد ُتقدرحمسـوبة كمتوسط قيم   

  . يوماً يف املعتاد٢١
 خالل مـدة    املدرجة أعاله متاماً   عندما تزول التأثريات     باء املواد املهيجة اخلفيفة للعني    ٢فئة فرعية   أن جتمع على حدة يف      وميكن  

  . أيام٧مالحظة من 
 هذه املعلومات يف االعتبار لدى تعيني التصنيف بالنسبة للمواد اليت حيدث بشأهنا تباين كبري بني ؤخذوينبغي أن ت  
  .وانات التجارباالستجابات يف حي

   معايري تصنيف املخاليط  ٣-٣-٣
  تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن املخلوط بأكمله  ١-٣-٣-٣

  .يصّنف املخلوط باستخدام املعايري اليت تنطبق على املواد، مع مراعاة استراتيجيات االختبار وتقييم البيانات  
 لتهيج اجللد يف بعض أنواع املواد الكيميائية الـيت           األخرى، تتوفر اختبارات بديلة    طورةوعلى خالف رتب اخل     

وعند النظر يف اختبار املخلوط، حيث املنتجون على        . تعطي نتائج دقيقة ألغراض التصنيف، فضالً عن كوهنا بسيطة وغري مكلفة نسبياً           
لد وتلف العني الشديد وهتـيج العـني        استخدام استراتيجية مرحلية لوزن األدلة على النحو الوارد يف معايري تصنيف املواد لتأكل اجل             

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

138 

ويعترب أن خملوطاً ما يسبب تلفاً شديداً يف . للمساعدة يف احلصول على تصنيف دقيق، وذلك لتجنب االختبار غري الضروري يف احليوان
يشري إىل أن املادة أو     القلوي  /وإذا كان تقدير قوة احتياطي احلمض     . ١١,٥ ≥ أو   ٢ ≤إذا كان أسه اهلدروجيين     ) ١الفئة العينية   (العني  

املخلوط قد ال تكون لـه قدرة على إحداث تلف شديد يف العني ناهيك عن اخنفاض أو ارتفاع األس اهلدروجيين، وجب إجراء مزيد 
  .من االختبارات لتأكيد ذلك، ويفّضل يف هذه احلاالت استخدام اختبار معملي حمقق ومناسب

    مبادئ االستنباط:انات عن املخلوط ككل عدم توفر بيدتصنيف املخاليط عن  ٢-٣-٣-٣
حيثما ال يكون املخلوط قد سبق اختباره لتعيني قدرته على إحداث تأكل جلدي أو تلف شديد يف العني أو هتيج   ١-٢-٣-٣-٣

 خطـورة وصف يف العني، ولكن تتوفر بيانات كافية عن كل من مكوناته املفردة واملخاليط املشاهبة املختربة اليت تتيح على حنو مرض                  
 ويكفل ذلك أن تستخدم عملية التصنيف البيانـات         .املخلوط، فإن هذه البيانات تستخدم وفقاً ملبادئ االستكمال التالية املتفق عليها          

  . املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبارات إضافية يف احليواناتخطورةاملتاحة إىل أقصى مدى ممكن يف وصف 
  التخفيف  ٢-٢-٣-٣-٣

هتيج العني معادلة أو أقل من املكون األصـلي         /ف خملوط خمترب مبادة ختفيف مصنفة يف فئة تلف العني الشديد          عند ختفي   
األدىن من حيث إحداث التلف أو التهيج، وال يتوقع أن تؤثر مادة التخفيف يف التأكل أو التهيج الذي تسببه املكونـات األخـرى، ميكـن                 

  .٣-٣-٣-٣وكبديل لذلك، ميـكن تطبيق الطريقة املبينة يف . معادالً للمخلوط األصلي املختربتصنيف املخلوط املخفف اجلديد باعتباره 
  دفعات اإلنتاج  ٣-٢-٣-٣-٣

تلف العني الشديد تعادل بصورة رئيسية قدرة دفعة /ميكن افتراض أن قدرة دفعة إنتاج خمتربة على إحداث التهيج  
عندما يكون قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها الصانع نفسه، ما مل يوجد مربر لالعتقاد إنتاج أخرى غري خمتربة من املنتج التجاري ذاته 

  .ويف احلالة األخرية، يلزم إجراء تصنيف جديد. بوجود اختالف واضح أدى إىل تغّير مسية الدفعة غري املختربة
  هتيج العني/تركيز املخاليط اليت تنتمي إىل أعلى فئة لتلف العني الشديد  ٤-٢-٣-٣-٣

يف حالة تركيز خملوط خمترب ما مصنف يف أعلى فئة لتلف العني الشديد، ينبغي أن يصنف املخلوط غري املختـرب                      
أما يف حالة تركيز خملوط خمترب مت تصنيفه يف أعلى فئة فرعية            . املركز بدرجة أكرب يف أعلى فئة لتلف العني الشديد بدون اختبار إضايف           

توي مكونات قادرة على إحداث تلف عيين شديد، ينبغي تصنيف املخلوط غري املخترب املركز بدرجـة      هتيج العني، وال حي   /لتهيج اجللد 
  .أكرب يف أعلى فئة هتيج بدون اختبار إضايف

  االستكمال داخل فئة مسية واحدة  ٥-٢-٣-٣-٣
إىل االختبار ذات مكونات متشاهبة، وخضع املخلوطان ألف وباء  )وجيم وباء ألف(يف حالة وجود ثالثة خماليط   

 ولكـن  وباء ألفويقعان يف فئة السمية ذاهتا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكونات ذاهتا النشطة من حيث السمية كاملخلوطني     
  .بتركيزات متوسطة بني تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء، ُيفترض أن يقع املخلوط جيم يف فئة السمية ذاهتا مثل ألف وباء

  املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية   ٦-٢-٣-٣-٣
  :يف حالة ما يلي

  باء؛+ ألف   ‘١‘  :وجود خملوطني  )أ(
  باء؛+ جيم   ‘٢‘      

  تركيز املكون باء هو نفسه بصورة رئيسية يف املخلوطني؛  )ب(
  ؛‘٢‘، يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(
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تلف العني الشديد للمكونني ألف وجيم، وتكافؤمها بصورة أساسية، أي أهنما           /يجتوافر بيانات عن هت     )د(
   ومن غري املتوقع أن يؤثرا على مسية باء؛فئة اخلطورةيف نفس 

اآلخر يف نفس   االختبار، أمكن تصنيف املخلوط     قد سبق تصنيفهما عن طريق      ‘ ٢‘ و ‘١‘فـإذا كان املخلوطان    
  .طورةفئة اخل

  والتاأليروس  ٧-٢-٣-٣-٣
 ذاهتا مثل الشكل غري األيروسويل للمخلوط شريطة طورةميكن تصنيف الشكل األيروسويل ملخلوط ما يف فئة اخل       

  .)٣(أال تكون املادة الدافعة املضافة ذات تأثري يف اخلواص املسببة للتهيج أو التأكل اليت يتسم هبا املخلوط عند رشه
   أو عن بعضها فقطا عن مجيع مكوناهتف املخاليط عندما تتوفر بياناتيتصن  ٣-٣-٣-٣
تلف العـني   /بغية االستفادة من مجيع البيانات املتاحة ألغراض تصنيف خواص املخاليط من حيث إحداث هتيج               ١-٣-٣-٣-٣

  :الشديد، وضع االفتراض التايل ويطبق عند االقتضاء يف النهج املرحلي
نسبة وزنية للمـواد الـصلبة      ( يف املائة    ١ ≥بتركيز  يف خملوط هي املكونات املوجودة      " ذات الصلة "املكونات    

ن كـوّ مأن يكون هناك    ) مثالً يف حالة املكونات األكالة    (، ما مل يفترض     )والسوائل واألغربة والرذاذ واألخبرة ونسبة حجمية للغازات      
  .دتلف العني الشدي/ يف املائة ال يزال ذا أمهية لتصنيف املخلوط من حيث التهيج١< موجود بتركيز 

وبصفة عامة، فإن هنج تصنيف املخاليط من حيث إحداث هتيج العني أو تلف شديد للعني عند توفر بيانات عن                     ٢-٣-٣-٣-٣
املكونات، ولكن ليس عن املخلوط ككل، يوضع على أساس النظرية اجلمعية، حبيث يسهم كل مكون أكال أو مهيج يف املخلوط مبا                     

 للمكونات األكالة عند وجودها بتركيز أقل من التركيـز          ١٠مقداره  ) وزن(معامل ترجيح   ويستخدم  . يتناسب مع فعاليته وتركيزه   
ويصنف املخلوط باعتباره مـسبباً لتلـف   .  لكنها تكون بتركيز يسهم يف تصنيف املخلوط كمهيج للعني١احلدي للتصنيف يف الفئة     

  .قيمة حدية أوحدود تركيزات العتبةشديد للعني أو هتيج للعني عندما يتجاوز جمموع تركيزات هذه املكونات 
حدود التركيزات اليت تستخدم لتعيني ما إذا كان املخلـوط يـصنف            / القيم احلدية  ٣-٣-٣ويتضمن اجلدول     ٣-٣-٣-٣-٣

  .كمهيج أو مسبب لتلف شديد للعني
األمالح غـري العضوية، ويوىل اهتمام خاص عند تصنيف أنواع معينة من املواد الكيميائية كاألمحاض والقلويات، و  ٤-٣-٣-٣-٣

 بـالنظر   ٢-٣-٣-٣-٣ و ١-٣-٣-٣-٣وقد ال يصلح النهج املبـني يف       . واأللدهيدات، والفينوالت، واملواد اخلافضة للتوتر السطحي     
ات قوية،  وبالنسبة للمخاليط اليت حتتوي أمحاضاً أو قلوي      .  يف املائة  ١ <إىل أن الكثري من هذه املواد له قدرة أكالة أو مهيجة يف تركيزات              

نظراً ألن األس اهلدروجيين يكون مؤشراً لتلف العني الشديد         ) ١-٣-٣-٣انظر  (ينبغي استخدام قيم األس اهلدروجيين كمعايري للتصنيف        
ميكـن    وال وينبغي أن يصنف املخلوط الذي حيتوي مكونات أكالة أو مهيجـة          . ٣-٣-٣أدق من حدود التركيزات املبينة يف اجلدول        

 بسبب اخلواص الكيميائية اليت جتعل هذا النهج غري صاحل لالسـتخدام، يف             ٣-٣-٣س النهج اجلمعي املطبق يف اجلدول       تصنيفه على أسا  
 يف املائة من مكون ٣ ≥ إذا كان حيتوي ٢ يف املائة من مكون أكال ويف الفئـة العينـية       ١ ≥ إذا كان هذا املخلوط حيتوي       ١الفئة العينية   

  .٣-٣-٣طريقة تصنيف املخاليط اليت حتتوي مكونات ال ينطبق عليها النهج املبني يف اجلدول  ٤-٣-٣ويلخص اجلدول . مهيج
تكـون     ال ال تزول يف العني بسبب مكونات ما      /وأحياناً، قد تظهر بيانات موثوق هبا أن التأثريات اليت تزول           ٥- ٣- ٣- ٣- ٣

 ٣- ٣- ٣حدود التركيزات العامة املبينة يف اجلدولني       /يةواضحة عندما يكون هذا املكون موجوداً عند مستوى أعلى من القيم احلد           
حدود /استخدام القيم احلدية  " ٢- ٣- ٣- ١انظر أيضاً   (ويف هذه احلاالت، ميكن تصنيف املخلوط تبعاً لتلك البيانات          . ٤- ٣- ٣و

ال تـزول بـسبب     /ة اليت تـزول   هتيج اجللد أو التأثريات العيني    /وأحياناً، عندما ُيتوقع أال تظهر تأثريات تأكل اجللد       . )"التركيزات
، ٤-٣-٣ و٣-٣-٣القيم احلدية املذكورة يف اجلدولني /ما عندما يكون موجوداً عند مستوى أعلى من القيم العامة للتركيز  مكون

____________  
للعـني  " ميكانيكي"إحداث تلف   تنطبق مبادئ االستكمال على تصنيف اخلطر املتأصل لأليروسوالت، مع إدراك ضرورة تقييم القدرة على                 )٣(

 .بسبب قوة الرش الفيزيائية
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ليه يف ويف تلك احلاالت، ينبغي تطبيق االستراتيجية املرحلية لوزن األدلة على النحو املشار إ. ميكن النظر يف إجراء اختبار للمخلوط
  . وكما هو مشروح بالتفصيل يف هذا الفصل١- ٣- ٣، الشكل ٣- ٣- ٣القسم 

 يف املائـة    ١ <الً أو مهيجـاً عنـد تركيـز      اويف حالة وجود بيانات توضح أن مكوناً أو أكثر ميكن أن يكون أك              ٦-٣-٣-٣-٣
  .")حدود التركيزات/ استخـدام القيم احلدية" ٢-٣-٣-١انظر أيضاً (، ينبغي تصنيف املخلوط تبعاً لذلك )مهيج( يف املائة ٣ <أو ) أكال(

  ٢ أو ١ اخلطورةأو فئة / على اجللد و١ اخلطورةتركيز املكونات يف خملوط املصنفة يف فئة   :٣-٣-٣اجلدول 
  )٢ أو ١الفئة ( على العني  من حيث خطورتهعلى العني واليت حتدد تصنيف خملوط 

  ي حيدد تصنيف املخلوطالتركيز الذ
  على العني خطورة فئةيف 
  التأثريات اليت تزول  التأثريات اليت ال تزول

  ٢الفئة   ١الفئة   جمموع املكونات املصنفة يف
  يف املائة٣ < يف املائة ولكن ١ ≥  يف املائة٣ ≥   على العني أو اجللد ١ فئة اخلطورة
  يف املائة١٠ ≥    ألف على العني٢/٢ فئة اخلطورة

 ألف علـى    ٢/٢ فئة اخلطورة ) + على العني ١ فئة اخلطورة  × ١٠(
  العني

  يف املائة١٠ ≥  

  يف املائة٣ < يف املائة ولكن ١ ≥  يف املائة٣ ≥   على العني١ فئة اخلطورة+  على اجللد ١ فئة اخلطورة
) +  على العـني   ١ فئة اخلطورة +  على اجللد    ١فئة اخلطورة ( × ١٠

   باء على العني٢/ ألف٢ فئة اخلطورة
  يف املائة١٠ ≥ 

   اجلمعي، النهجنطبق عليها يتركيز املكونات يف خملوط ال   :٤-٣-٣اجلدول 
  واليت حتدد تصنيف املخلوط بوصفه خطراً على العني

 :يصنف املخلوط يف الفئة العينية  التركيز  املكون

  ١الفئة    يف املائة١ ≥   ٢ ≤  هدروجيينذو أسمحض 
  ١الفئة    يف املائة١ ≥   أو أعلى١١,٥قلوي ذو أس هدروجيين 

  ١الفئة    يف املائة١ ≥  اجلمعي النهجنطبق عليها يال ) ١الفئة (مكونات أكالة أخرى 
 اجلمعي، مبـا يف     لنهجنطبق عليها ا  يال  ) ٢الفئة  (مكونات مهيجة أخرى    

  ذلك األمحاض والقلويات 
  ٢الفئة    يف املائة٣ ≥

  طورةتبليغ معلومات اخل  ٤-٣-٣
  الوسـم  -  طـورة تبليغ معلومات اخل  لعامة واالعتبارات احملددة املتعلقة مبتطلبات الوسم يف        ترد االعتبارات ا    

 أمثلة للبيانات التحذيرية والرسـوم      ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤- ١الفصل  (
  .التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح بذلك السلطة املختصة

  هتيج العني/عناصر الوسم لتلف العني الشديد: ٥-٣-٣دول اجل
  باء٢الفئة   ألف٢الفئة   ١الفئة  

  بدون رمز  عالمة تعجب  تأكل  الرمز
  حتذير  حتذير  خطر  كلمة التنبيه
  يسبب هتيج العني  يسبب هتيجاً شديداً للعني  يسبب تلفاً شديداً للعني  بيان اخلطورة
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  منطق القرار  ٥-٣-٣

وُيوصى بشدة بأن يقوم    . ق القرار التايل جزءاً من نظام التصنيف املنسق وإمنا يرد هنا كتوجيه إضايف            ال ميثل منط    
  .الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار

 هتيج العني/ بشأن تلف العني الشديد١-٣-٣منطق القرار   ١-٥-٣-٣

  )تابع يف الصفحة التالية(

 ـــــــــــــــــــــــــ
  . تفاصيل االختبار والتقييم١-٣-٣يتضمن الشكل   )٤(
  .، عند االقتضاء االحتياطيقلويال/مضاحل قدرةمبا يف ذلك مراعاة   )٥(

 الستخدامه٢ -٣-٣انظر منطق القرار    
  بشأن مكونات املخلوط

  يف غري ممكنالتصن

  التصنيف غري ممكن  هتيج العني؟/معلومات لتقييم تلف العني الشديد/ هل تتوفر بيانات:املادة

معلومات عـن املخلـوط     / هل تتوفر بيانات:املخلوط
هتـيج  /ككل أو عن مكوناته لتقييم تلف العني الشديد       

 العني؟

 ال

 ال

 نعم

  نعم

  ال
 املخلـوط   معلومات عن /هل تتوفر بيانات  : املخلوط

  هتيج العني؟/ككل لتقييم تلف العني الشديد

 نعم

تلف شـديد   ( قدرة على إحداث تلف ال يزول للعني         للمادة أو املخلوط  هل  
  :)٤(مع مراعاة) ٥- ٢- ٣- ٣ إىل ٢- ٢- ٣- ٣ و١- ٣- ٣للعني، انظر 

  ،املتوفرةاخلربة البشرية   )أ(
  فرد أو املتكرر، عن احليوان، مبا فيها التعرض املاملتوفرةالحظات امل  )ب(
  البيانات املعملية،  )ج(
  املعلومات املتاحة من مركبات مشاهبة يف التركيب،  )د(
  ،)٥(١١,٥ ≥ أو ٢  ≤أس هدروجيين أقصى   )ه(
  تلف ال يزول يف العني يف حيوان أو أكثر؟  )و(
  )١-٣-٣ واجلدول ٥-٢-٣-٣لالطالع على املعايري والفئات الفرعية، انظر (

 نعم

  ١الفئة 
 

 

  خطر

 ال
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  ـــــــــــــــــــــــــ
  . تفاصيل االختبار والتقييم١-٣-٣يتضمن الشكل   )٤(  

  ال يصنف

  نعم

 ال

 ال

 ال

  نعم

   ألف٢الفئة 

    

  حتذير

   باء٢الفئة 

  بدون رمز
  حتذير

  ،١-٣-٣انظر  (املادة أو املخلوط مهيج للعنيهل 
  :)٤(مع مراعاة) ٦-٢-٣-٣ و٤-٢-٣-٣ إىل٢-٢-٣-٣
  ،اخلربة والبيانات البشرية املتوفرة، تعرض مفرد أو متكرر  )أ(
  املالحظات املتوفرة عن احليوان، مبا فيها التعرض املفرد واملتكرر،  )ب(
  البيانات املعملية املتاحة،  )ج(
  املعلومات املتاحة من مركبات مشاهبة يف التركيب،  )د(
 ٦-٢-٣-٣انظر الفقـرة    ( بيانات هتيج العني من دراسة على احليوان        )ه(

  ؟) ألف٢ بشأن معايري الفئة ٢-٣-٣اجلدول 

-٣-٣ر الفقـرةانظ(ني مهيج خفيف للعاملادة أو املخلوط  هل
-٣-٣ باء، مع مراعاة املعايري الواردة يف الفقرة         ٢، الفئة   )٦-٢
  ؟٢-٣-٣، اجلدول ٦-٢
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  هتيج العني/لشديد بشأن تلف العني ا٢- ٣- ٣منطق القرار    ٢- ٥- ٣- ٣
  البيانات املتعلقة باملكونات/تصنيف املخاليط على أساس املعلومات    

  )تابع يف الصفحة التالية(

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .، عند االقتضاء االحتياطيقلويال/مضاحل قدرةمبا يف ذلك، مراعاة   )٥(  
  .١-٣-٣-٣-٣ يف املائة، انظر ١< أو، عند االقتضاء،   )٦(  
  استخدام القيم " لالطالع على ٢-٣-٣-١، فقرة ٣-١انظر أيضاً الفصل . ٤-٣-٣-٣-٣ انظر  حمددة،لالطالع على تركيزات حدية  )٧(  
  ."حدود التركيزات/احلدية    
  .التايلربع إذا كان املخلوط حيتوي أيضاً مكونات أكالة أو مهيجة أخرى ينطبق عليها املبدأ اجلمعي، انتقل إىل امل  )٨(  

  ال

 يسبب تلفـاً ال يـزول للعـني)٦( أو أكثر من مكون     يف املائة  ١هل املخلوط حيتوي    
  :بدأ اجلمعي، مثلوقد ال ينطبق عليه امل) ٦-٢-٣-٣ و٤-٢-٣-٣ انظر(
  ، أو)٥(١١,٥ ≥ أو ٢ ≤ قصوى ية هدروجينساسبآاألمحاض والقلويات   )أ(
  أمالح غري عضوية، أو  )ب(
  ألدهيدات، أو  )ج(
  فينوالت، أو  )د(
  مواد خافضة للتوتر السطحي، أو  )ه(
  مكونات أخرى ؟  )و(

   ؟)٢-٣-٣-٣انظر(هل تنطبق مبادئ االستنباط 

٤-٢-٣-٣انظـر   ( مهـيج    )٧(ونـ املائة من مك    يف ٣ ≥هل حيتوي املخلوط    
وقد ال ينطبق عليه املبدأ اجلمعـي، مبـا يف ذلـك األمحـاض) ٦-٢-٣-٣و

  والقلويات؟

يصنف يف الفئة   نعم
  املناسبة

  ال

 نعم

  ١الفئة 

  
 

  
  خطر

 

  ال

 نعم

  )٨(٢الفئة 

    
  حتذير
  ال 

  ١الفئة 

   
 

  
  خطر

 حيتوي مكون أكال أو مهيج أو أكثر ينطبق عليها املبـدأ            هل املخلوط 
  :)٧(اجلمعي، وحيث يكون جمموع تركيزات املكونات املصنفة يف

   يف املائة، أو٣ ≥ ١فئة اخلطر على العني أو فئة اخلطر على اجللد   )أ(
  ؟ يف املائة ٣ ≥ على العني  ١فئة اخلطر+  على اجللد ١فئة اخلطر   )ب(

  نعم

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

144 

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  استخدام القيم "لالطالع على  ٢-٣-٣-١، الفقرة ٣-١انظر أيضاً الفصل . ٤-٣-٣-٣-٣ انظر معينة، تركيزات  حدودلالطالع على  )٧(
  ."حدود التركيزات /احلدية    

  لف أ٢الفئة 

   

  حتذير

  ال يصنف

  ال

هل املخلوط حيتوي مكوناً أكاالً أو مهيجاً أو أكثر ينطبق عليها املبدأ اجلمعـي،              
  :)٧(وحيث جمموع تركيزات املكونات املصنفة يف

  يف املائة، أو ٣ < ولكن يف املائة ١ ≥ على اجللد أو العني ١فئة اخلطر   )أ(
  يف املائة، أو ١٠ ≥ ألف على العني ٢/٢فئة اخلطر   )ب(
 ≥  باء على العني   ٢/ ألف ٢فئة اخلطر   ) +  على العني  ١فئة اخلطر    × ١٠(  )ج(

  يف املائة، أو ١٠
 ٣ < يف املائة ولكن ١ ≥على العني  ١فئة اخلطر +  على اجللد ١فئة اخلطر   )د(

  يف املائة، أو
فئة اخلطر  ) +  على العني  ١فئة اخلطر   +  على اجللد ء     ١فئة اخلطر   ( × ١٠  )ه(

  يف املائة ؟ ١٠ ≥  باء على العني ٢/ ألف٢

 ال

  نعم
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  ٤- ٣الفصل 

  التحسس التنفسي أو اجللدي
   واعتبارات عامةتعاريف  ١-٤-٣
  .)١( هو مادة حتدث فرط حساسية للمسالك اهلوائية بعد استنشاق املادةياحملسِّس التنفس  ١-١-٤-٣

  .)١( هو مادة حتدث حساسية بعد تالمسها مع اجللدواحملسس اجللدي  
املرحلة األوىل هي حث ذاكرة مناعية متخصـصة يف         : حسس على مرحلتني  تألغراض هذا الفصل، يشتمل ال      ٢-١-٤-٣
واملرحلة الثانية هي االستثارة، أي إحداث حساسية عن طريق اخلاليا أو األجسام املضادة بتعرض . ةما بالتعرض ملادة تثري احلساسي    فرد

  .فرد حساس ملادة تثري حساسية
.  احلث نفسه الذي تليه مرحلة االستثارة يف التحسس اجللـدي وذجفيما يتعلق بالتحسس التنفسي، حيدث من  و  ٣-١-٤-٣

ن مرحلة حث يتعلم فيها اجلهاز املناعي كيفية االستجابة؛ وميكن أن تنشأ األعراض السريرية              وفيما يتعلق بالتحسس اجللدي، ال بد م      
وكنتيجة لذلك، عادة ما تعقب هذا النموذج،      ). مرحلة االستثارة (عندما يكون التعرض الالحق كافياً حلث استجابة تظهر على اجللد           

 . تشخيصي اختبار حساسية برحلة استثارة معيارية، تشمل عادة      مبة هلا   الذي يكون فيه مرحلة حث، اختبارات وقائية تقاس االستجاب        
وعادة ما يقيَّم الدليل على وجـود  . واالختبار املوضعي للغدد اللمفاوية هو اختبار استثنائي، ذلك أنه يقيس االستجابة للحث مباشرة        

  .حتسس جلدي يف البشر باختبار احلساسية التشخيصي
. س اجللدي والتنفسي، عادة ما تكون املستويات الالزمة لالستثارة أقل مما يلزم ملرحلة احلثفيما يتعلق بالتحس  ٤-١-٤-٣

  .٢-٤-٤-٣وترد أحكام تنبيه األفراد احلساسني لوجود مادة معينة يف خملوط يف الفرع 
  :إىل" سس تنفسي أو جلديحت "طورةتنقسم رتبة اخل  ٥-١-٤-٣

  و تنفسي؛ حتسس  )أ(
  .جلدي حتسس  )ب(

  معايري تصنيف املواد  ٢-٤-٣
  احملسسات التنفسية  ١-٢-٤-٣
  طورةفئات اخل  ١-١-٢-٤-٣
 تكـن  مل إذا أو فرعية فئات يف التصنيف املختصة السلطة تشترط مل إذا ١ الفئة يف التنفسية احملسسات تصنف  ١-١-١-٢-٤-٣ 

  .فرعية فئات يف للتصنيف كافية البيانات
 ألحكام وفقـاً حمسـن تقييم إجراء يسمح ذلك، املختصة السلطة واشترطت ة،كافي بيانات توفر حالة ويف  ٢-١-١-٢-٤-٣ 

 للمحسسات باء١ الفرعية الفئة أو القوية، للمحسسات ألف١ الفرعية الفئة يف التنفسية احملسسات بتصنيف ٣-١-١-٢-٤-٣ الفقرة
  .األخرى التنفسية

. التنفسية للمحسسات بالنسبة األدلة وزن هنج يف عادة فالتصني يربر احليوان أو البشر يف تأثريات وجود  ٣- ١- ١- ٢- ٤- ٣ 
 يف الـواردة  للمعـايري  وفقـاً  األدلـة  وزن هنج باستخـدام باء١ أو ألف١ الفرعيتني الفئتني إحدى يف املواد تصنيف وميكن

 من ظاتمالح أو/و جلديـة دراسـات أو البشر يف حاالت من اجلودة وعالية موثوقة أدلة أساس وعلى ١- ٤- ٣  اجلـدول
  .التجارب حيوانات عـلى مناسبـة دراسات

____________  
 .هذا تعريف عملي ألغراض هذه الوثيقة  )١(  
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  التنفسية للمحسسات الفرعية والفئات طورةاخل فئات: ١-٤-٣ اجلدول  
  التحسس التنفسي  :١الفئة 

  :تصنف املادة كمحسس تنفسي  
  أو/إذا وجد دليل يف البشر على أن املادة ميكن أن تؤدي إىل فرط حساسية تنفسية حمدد و  )أ(
  .)٢(ناك نتائج إجيابية من اختبار مناسب على احليوانإذا كانت ه  )ب(

 يف البشر؛ أو احتمال حدوث معدل حتسس مرتفع يف البشر علـى              احلدوث  مرتفع اًاملواد اليت تظهر تواتر     :ألف١الفئة الفرعية 
  . التفاعل شدةوجيوز أيضاً مراعاة. )٢(أساس اختبارات على احليوان أو اختبارات أخرى

 يف البشر؛ أو احتمال حـدوث معـدل حتـسس            احلدوث املواد اليت تظهر تواتراً منخفض إىل متوسط        :باء١ الفئة الفرعية
وجيوز أيـضاً   . )٢(منخفض إىل متوسط يف البشر على أساس اختبارات على احليوان أو اختبارات أخرى            

  .التفاعلشدة مراعاة 

  األدلة يف البشر  ٢-١-٢-٤-٣
ويف هـذا   .  فرط حساسية تنفسية حمدد على اخلربة البشرية عـادة         تؤدي إىل مادة ما   يقوم الدليل على أن       ١-٢-١-٢-٤-٣

التهاب والسياق، يتجلى فرط احلساسية عادة يف الربو، إال أنه تؤخذ يف االعتبار تفاعالت أخرى لفرط احلساسية مثل التهاب األنف،                    
  .غري أن األمر ال يتطلب بيان اآلليات املناعية. ري لتفاعل احلساسيةوتأخذ احلالة الطابع السري. امللتحمة، والتهاب احلويصالت اهلوائية

 البت يف التصنيف باإلضافة إىل األدلة       عندولدى دراسة األدلة يف البشر، يلزم أن يؤخذ ما يلي يف االعتبار               ٢-٢-١-٢-٤-٣
  :املستقاة من احلاالت

  حجم اجملموعة السكانية اليت تعرضت للمادة؛  )أ(  
  .عرضمدى الت  )ب(  

  :يوميكن أن تتمثل األدلة املشار إليها أعاله فيما يل  ٣-٢-١-٢-٤-٣
التاريخ السريري والبيانات السريرية املستقاة من اختبارات مناسبة لوظائف الـرئتني، املتـصلة               )أ(

  :بالتعرض للمادة، تؤكدها أدلة داعمة أخرى قد تشمل على
  ؛)جللدمثل اختبار وخز ا (يف كائن حياختبار مناعي   ‘١‘
  ؛)مثل التحليل املصلي(اختبار مناعي معملي   ‘٢‘
دراسات قد تبني تفاعالت فرط حساسية أخرى مل تثبت فيها آليات مناعية، مثل التهيج                ‘٣‘

  اخلفيف املتكرر، والتأثريات اليت تثريها العقاقري؛
  تركيب كيميائي قريب من مواد معروف أهنا تسبب فرط حساسية تنفسية؛  ‘٤‘

ات مستقاة من اختبارات التهاب ُشعيب إجيابية للمادة املختربة ُتجرى وفقاً للتوجيهات املقبولة             بيان  )ب(
  .لتعيني حدوث تفاعل فرط حساسية حمدد

وينبغي أن يتضمن التاريخ السريري كالً من التاريخ الطيب واملهين لتعيني عالقة بني التعرض ملـادة معينـة                    ٤-٢-١-٢-٤-٣
وتشمل املعلومات ذات الصلة العوامل اليت تفاقم احلالة سواء يف املرتل أو يف مكان العمل، وبدء وتطور . يةوظهور فرط حساسية تنفس

كما ينبغي أن يتضمن التاريخ الطيب مذكرة عن أي اضطرابات حساسية أو            . املرض، والتاريخ األسري والتاريخ الطيب للمريض املعين      
  .تنفسية أخرى منذ الطفولة، وتاريخ التدخني

____________  
وحتت ظروف معينة، ميكن أن توفر البيانات الواردة من . تتوفر حالياً مناذج على احليوان معترف هبا وحمققة الختبار فرط احلساسية التنفسية  ال    )٢(

 .ت مفيدة يف حالة إجراء تقييم وزن األدلةالدراسات على احليوان معلوما
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غري أن  . وتدرس نتائج اختبارات االلتهاب الُشعيب اإلجيابية للحصول على أدلة كافية يف حد ذاهتا للتصنيف               ٥-٢-١-٢-٤-٣
  .من املعترف به أنه يف الواقع العملي، سيكون الكثري من الفحوص املذكورة أعاله قد أُجري بالفعل

  الدراسات على احليوانات  ٣-١-٢-٤-٣
 اليت قد تكون كاشفة لقدرة مادة ما على إحـداث           )٢(سات املناسبة على احليوانات   ميكن أن تتضمن الدرا     

  : ما يلي)٣(حتسُّس باالستنشاق يف البشر
  وبارامترات املناعة احملددة األخرى، يف الفئران مثالً؛ E (IgE)قياسات الغلوبولني املناعي   )أ(
  .استجابات رئوية نوعية يف خنازير املاء  )ب(

  ات اجللدحمسس  ٢-٢-٤-٣
  طورةاخل فئات  ١-٢-٢-٤-٣
 تكن مل إذا أو فرعية فئات يف التصنيف املختصة السلطة تشترط مل إذا ١ الفئة يف اجللدية احملسسات تصنف  ١-١-٢-٢-٤-٣

  .فرعية فئات يف للتصنيف كافية البيانات
 ألحكـام  وفقاً حمسَّن تقييم ءإجرا يسمح ذلك، املختصة السلطة واشترطت كافية، بيانات توفر حالة ويف  ٢-١-٢-٢-٤-٣

 للمحسسات باء١ الفرعية الفئة أو القوية، للمحسسات ألف١ الفرعية الفئة يف اجللدية احملسسات بتصنيف ٣-١-١-٢-٤-٣ الفقرة
  .األخرى اجللدية

 اجللديـة  للمحسسات بالنسبة األدلة وزن هنج يف عادة التصنيف يربر احليوان أو البشر يف تأثريات ووجود  ٣-١-٢-٢-٤-٣
 وفقاً األدلة وزن هنج باستخدام باء١ أو ألف١ الفرعيتني الفئتني إحدى يف املواد تصنيف وميكن. ٢-٢-٢-٤-٣ يف مبني هو حسبما
 مالحظات أو/و جلدية دراسات أو البشر يف حاالت من اجلودة وعالية موثوقة أدلة أساس وعلى ٢-٤-٣ اجلدول يف الواردة للمعايري

 بالنـسبة  ٢-٣-٢-٢-٤-٣و ١-٢-٢-٢-٤-٣ يف الـواردة  اإلرشادية للقيم وفقاً التجارب حيوانات على مناسبة دراسات من
  .باء١ الفرعية للفئة بالنسبة ٣-٣-٢-٢-٤-٣و ٢-٢-٢-٢-٤-٣ ويف ألف١ الفرعية للفئة

  اجللدية للمحسسات الفرعية والفئات طورةاخل فئة: ٢-٤-٣ اجلدول
  سس اجللدياحمل  :١الفئة 

  :دة كمحسس جلديتصنف املا  
إذا وجد دليل يف البشر على أن املادة ميكن أن تؤدي إىل حتسس بالتالمس مع اجللـد يف عـدد        )أ(

  كبري من األشخاص، أو
  .إذا كانت هناك نتائج إجيابية من اختبار مناسب على احليوان  )ب(

أو حدوث تأثري كبري يف احليوان قـد        / يف البشر و    احلدوث  مرتفع اًميكن افتراض أن املواد اليت تظهر تواتر        :ألف١الفئة الفرعية 
  .وميكن أيضاً مراعاة شدة التفاعل. تؤدي إىل حتسس كبري يف البشر

أو / لوجود حـاالت يف البـشر و       احلدوثإىل متوسط     منخفض اًميكن افتراض أن املواد اليت تظهر تواتر        :باء١الفئة الفرعية 
وميكن أيضاً مراعـاة    .  تؤدي إىل حتسس كبري يف البشر      حدوث تأثري منخفض إىل متوسط يف احليوان قد       

  .شدة التفاعل

  
____________  

وحتت ظروف معينة، ميكن أن توفر البيانات الواردة من . ال تتوفر حالياً مناذج على احليوان معترف هبا وحمققة الختبار فرط احلساسية التنفسية    )٢(
 .الدراسات على احليوان معلومات مفيدة يف حالة إجراء تقييم وزن األدلة

إال . وألغراض الوقاية، تعتبـر هذه املواد حمسسـات تنفسيـة      . يات اليت حتدث هبا املواد أعراض الربو معروفة بالكامل حىت اآلن          ليست اآلل   )٣(
أنه إذا أمكن، على أساس أدلة، إثبات أن هذه املواد تسبب أعراض الربو عن طريق التهيج فقط يف األشخاص الذين يتسمون بفرط حساسية                       

 .ائية، فإنه ينبغي اعتبارها حمسسات تنفسيةيف احلويصالت اهلو
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  البشر يف األدلة  ٢-٢-٢-٤-٣ 
  :على ألف١ الفرعية للفئة البشر يف األدلة تشتمل أن ميكن  ١-٢-٢-٢-٤-٣ 

  ؛)احلث عتبة - HMTو HRIPT (٢سم/غم ٥٠٠ ≤ عند إجيابية استجابات  )أ(
 حمددة جمموعة يف وكبرية نسبياً مرتفعة تفاعل حاالت وجود عند حساسية تشخيص اختبار بيانات  )ب(

  نسبياً؛ منخفض بتعرض مقارنة
  .نسبياً منخفض بتعرض مقارنة نسبياً وكبري مرتفع بالتالمس جلدي التهاب وجود عند أخرى وبائية أدلة  )ج(

  :على باء١ الفرعية للفئة البشر يف األدلة تشتمل أن ميكن  ٢-٢-٢-٢-٤-٣ 
  ؛)احلث عتبة - HMTو HRIPT (٢سم/غم ٥٠٠ > عند إجيابية اتاستجاب  )أ(
 يف كـبرية  ولكـن  نسبياً منخفضة تفاعل حاالت وجود عند حساسية تشخيص اختبار بيانات  )ب(

  نسبياً؛ منخفض بتعرض مقارنة حمددة جمموعة
 بتعـرض  مقارنـة  نسبياً وكبري منخفض بالتالمس جلدي التهاب وجود عند أخرى وبائية أدلة  )ج(

  . نسبياً منخفض
  الدراسات على احليوانات  ٣-٢-٢-٤-٣
، عند استخدام طريقة اختبار مع مادة مساعدة لتحسس اجللد، يعترب حدوث اسـتجابة يف               ١يف حالة الفئة      ١-٣-٢-٢-٤-٣

عدة تعتـرب اسـتجابة     اويف حالة طريقة االختبار على خنازير املاء بدون مادة مـس          .  يف املائة على األقل إجيابية     ٣٠احليوانات نسبتها   
، يعترب مؤشر حفز يساوي ثالثة فأكثر استجابة إجيابية يف االختبار املوضـعي      ١ويف حالة الفئة    . يف املائة على األقل إجيابية     ١٥ نسبتها

صادي الختبار  ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت٤٠٦ االختبار هويرد وصف طرائق اختبار حتسس اجللد يف توجي. للغدد اللمفاوية
وميكـن  ). االختبار املوضعي للغدد اللمفاويـة     (٤٢٩يف خنازير املاء، والتوجيه      (Buehler)تعظيم التأثري يف خنازير املاء واختبار هبلر        

اً  اختبار(MEST)ويبدو أن اختبار تورم األذن يف الفأر     .  شريطة أن تكون حمققة جيداً وأن يقدم مربر علمي هلا          ىاستخدام طرائق أخر  
  .  يف تقييم القدرة على حتسس اجللد كمرحلة أوىلهمتهيدياً موثوقاً لكشف احملسسات املتوسطة إىل القوية، وميكن استخدام

 يف الـواردة  بـالقيم  بيانـات  علـى  ألف١ الفرعية للفئة احليوان على االختبارات نتائج تشتمل أن ميكن  ٢-٣-٢-٢-٤-٣
  :أدناه ٣-٤-٣ اجلدول

  ألف١ الفرعية للفئة احليوان على االختبارات جنتائ: ٣-٤-٣ اجلدول
  املعايري  االختبار

   يف املائة٢ ≤ ٣قيمة ت ف   االختبار املوضعي للغدد اللمفاوية
إىل أقـصى   خنازير املاء   اختبار زيادة التأثري يف     

  حد
  أو يف املائة ٠,١ ≤ يف املائة استجابة عند جرعة حث يف اجللد ٣٠ ≥
   يف املائة ١ ≤ يف املائة إىل ٠,١ > عند جرعة حث يف اجللد  يف املائة استجابة٦٠ ≥

  أو يف املائة ٠,٢ ≤ استجابة عند جرعة حث موضعي يف املائة ١٥ ≥  )Buehler(اختبار هبلر 
   يف املائة٢٠ ≤ يف املائة إىل ٠,٢ > استجابة عند جرعة حث موضعي يف املائة ٦٠ ≥

 يف الــواردة  بالقيــم  بيانـات على باء١ الفرعية للفئة احليوان على اراتاالختب نتائج تشتمل أن ميكن  ٣-٣-٢-٢-٤-٣ 
  :أدناه ٤-٤-٣ اجلدول

  باء١ الفرعية للفئة احليوانات على االختبارات نتائج: ٤-٤-٣ اجلدول
  املعايري  االختبار

   يف املائة٢ > ٣قيمة ت ف   االختبار املوضعي للغدد اللمفاوية
 إىل أقصى   ازير املاء خناختبار زيادة التأثري يف     

  حد
 يف املائة إىل    ٠,١ > استجابة عند جرعة حث يف اجللد        يف املائة  ٦٠ < إىل   يف املائة  ٣٠ ≥
  أو يف املائة ١ ≤
   يف املائة١ > استجابة عند جرعة حث يف اجللد يف املائة ٣٠ ≥

 يف املائة إىل    ٠,٢ >ث موضعي    استجابة عند جرعة ح    يف املائة  ٦٠ < إىل   يف املائة  ١٥ ≥  )Buehler(اختبار هبلر 
  أو يف املائة ٢٠ ≤
   يف املائة٢٠ > استجابة عند جرعة حث موضعي يف املائة ١٥ ≥
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  اعتبارات حمددة  ٤-٢-٢-٤-٣
  :ينبغي لتصنيف مادة ما احلصول على أدلة تتضمن أي من البيانات التالية أو مجيعهـا باستخدام هنـج وزن األدلة  ١-٤-٢-٢-٤-٣

  ابية من اختبار تشخيص حساسية، مستقاة عادة من أكثر من عيادة لألمراض اجللدية؛بيانات إجي  )أ(
دراسات وبائية تبني حدوث حساسية جلدية بالتالمس تسببها املادة؛ وينبغي دراسة األوضاع الـيت                )ب(

تظهر فيها نسبة كبرية من األشخاص الذين تعرضوا للمادة أعراضاًً مميزة باهتمام خاص، حـىت إذا                
  ان عدد احلاالت صغرياً؛ك

  بيانات إجيابية من دراسات مناسبة يف احليوانات؛  )ج(
  ؛)٧-٤-٢-٣-١، الفقرة ٣-١انظر الفصل (بيانات إجيابية من دراسات جتريبية يف اإلنسان   )د(
  حاالت موثقة جيداً للحساسية اجللدية بالتالمس، مستقاة عادة من أكثر من عيادة لألمراض اجللدية؛  )ه(
  .التفاعل شدة مراعاة ميكن كما  )و(

وتكون األدلة املستقاة من الدراسات على احليوانات موثوق هبا بدرجة أكرب من األدلة املستقاة من تعـرض       ٢-٤-٢-٢-٤-٣
صدرين غري أنه يف حالة توفر أدلة من كال املصدرين، ووجود تعارض بني النتائج، ينبغي تقييم نوعية وموثوقية األدلة من امل. البشر عادة

وال تنتج البيانات البشرية عادة من جتارب مبجموعة ضـابطة علـى            . من أجل حل مسألة التصنيف على أساس كل حالة على حدة          
. ، وإمنا كجزء من تقدير املخاطر لتأكيد عدم وجود تأثريات ظاهرة يف االختبارات على احليوانات        طورةمتطوعني ألغراض تصنيف اخل   

من هنا ينبغي . جيابية يف البشر بشأن التحسس اجللدي تشتق عادة من مراقبة حاالت أو من دراسات أقل حتديداًوبالتايل، فإن النتائج اإل
إجراء تقييم البيانات البشرية حبذر نظراً ألن تواتر احلاالت يظهر، باإلضافة إىل اخلواص املتأصلة يف املادة، عوامل أخرى مثـل حالـة        

وال ينبغي استخدام البيانات البشرية السلبية عادة لنفـي  . ستعداد الشخصي، والتدابري الوقائية املتخذةالتعرض، والتوافر األحيائي، واال   
  .وينبغي مراعاة تأثري املركبات يف حالة بيانات كل من اإلنسان واحليوان. نتائج إجيابية مستقاة من دراسات على احليوانات

املذكورة أعاله، ال تكون هناك حاجة إىل تصنيف املادة كمحـسس           ويف حالة عدم استيفاء أي من الشروط          ٣-٤-٢-٢-٤-٣
وينظر يف هذا . إال أن اجتماع اثنني أو أكثر من مؤشرات التحسس اجللدي حسبما هو مدرج أدناه قد يغري مسار اختاذ القرار. جلدي

  .األمر على أساس كل حالة على حدة
  حاالت معزولة للحساسية اجللدية بالتالمس؛  )أ(
راسات وبائية حمدودة القدرة، على سبيل املثال، حيث ال ميكن استبعاد عوامل الصدفة أو التحيز أو                د  )ب(

  االلتباس متاماً بدرجة ثقة معقولة؛
بيانات من اختبارات على احليوانات، أجريت وفقاً للمبادئ التوجيهية القائمة، وال تـستويف معـايري                 )ج(

 من هذا الفصل، ولكنها قريبة بدرجة كافية مـن          ٣-٢-٢-٤-٣ النتيجة اإلجيابية املوصوفة يف الفقرة    
  احلد الذي يعترب مفيداً؛

  بيانات إجيابية من طرائق غري قياسية؛  )د(
  .نتائج إجيابية من مواد مناظرة يف التركيب بدرجة كبرية  )ه(

  الطفح اجللدي اللمسي املناعي  ٤-٤-٢-٢-٤-٣
 كمحسسات تنفسية، باإلضافة إىل ذلك، طفحاً جلـدياً ملـسياً           قد تسبب املواد اليت تستويف معايري التصنيف        

كما ينبغي النظر يف تصنيف املواد يف فئة احملسسات اجللدية إذا           . وينبغي النظر يف تصنيف هذه املواد أيضاً كمحسسات جلدية        . مناعياً
  .كانت تسبب طفحاً جلدياً ملسياً مناعياً دون أن تستويف معايري احملسسات التنفسية
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. وال يتوفر منوذج معترف به من االختبارات على احليوانات لتعيني املواد اليت تسبب طفحاً جلدياً ملسياً مناعياً                  
  .لذلك، يكون التصنيف مبنياً عادة على األدلة البشرية اليت تشبه أدلة التحسس اجللدي

  معايري تصنيف املخاليط  ٣-٤-٣
  ن املخلوط بأكملهتصنيف املخاليط عند توفر بيانات ع  ١-٣-٤-٣

عند توفر أدلة موثوق هبا وذات نوعية جيدة من اخلربة البشرية أو من دراسات مناسبة يف حيوانات التجـارب،          
. على النحو املوصوف يف معايري تصنيف املواد، تتعلق باملخلوط، ميكن تصنيف املخلوط بتقييم هذه البيانات من حيث وزن األدلـة                   

لالطالع على الوسـم    . (يم بيانات املخاليط حبيث ال تؤدي اجلرعة املستخدمة إىل استنتاجات غري حامسة           وينبغي توخي احلذر يف تقي    
  ).٢-٤-٤-٣ من هذا الفصل و٥-٤-٣اخلاص الذي تشترطه بعض السلطات املختصة، انظر املالحظة الواردة حتت اجلدول 

   مبادئ االستكمال:تصنيف املخاليط عند عدم توفر بيانات عن املخلوط بأكمله  ٢-٣-٤-٣
حيثما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني خواص التحسس، لكن توجد بيانات كافية عن كل من مكوناته           ١-٢-٣-٤-٣

 املخلوط، فإنه ميكن استخدام تلك البيانات وفقاً ملبـادئ          خطورةاملفردة واملخاليط املشاهبة املختربة اليت تتيح على حنو ُمرض وصف           
 خطورةوذلك يضمن أن تستخدم يف عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى مدى ممكن يف وصف                . تفق عليها التالية  االستكمال امل 

  .املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبار إضايف يف احليوانات
  التخفيف  ٢-٢-٣-٤-٣

املكونات األخرى علـى    عند ختفيف خملوط خمترب مبادة ختفيف ليست مادة حمسسة وال يتوقع أن تؤثر يف قدرة                  
  .التحسس فإنه ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلديد يف فئة معادلة لفئة تصنيف املخلوط األصلي املخترب

  دفعات اإلنتاج  ٣-٢-٣-٤-٣
ميكن افتراض أن خواص التحسس اليت تتسم هبا ُدفعة إنتاج خمتربة من خملوط ما معادلة بصورة رئيسية خلواص                     
يوجـد    خمتربة من املنتج التجاري نفسه عندما يكون قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها الصانع نفسه؛ مـا مل                  دفعة إنتاج أخرى غري   

  .ويلزم يف هذه احلالة إجراء تصنيف جديد. يدعو إىل االعتقاد بوجود اختالف كبري غيَّر من قدرة حتسس للدفعة غري املختربة ما
   للتحسس عيةفر فئة/حتسس فئة أعلى خماليط تركيز  ٤-٢-٣-٤-٣

 مـن  املختـرب املخلوط مكونات تركيز وازداد ألف١ الفرعية الفئة أو ١ الفئة يف خمترب خملوط تصنيف حالة يف  
  .إضايف اختبار بدون ألف١ الفرعية الفئة أو ١ الفئة يف الناتج املخترب غري املخلوط تصنيف ينبغي ألف،١ الفرعية والفئة ١ الفئة

  واحدة فرعية فئة/فئة يف االستكمال  ٥-٢-٣-٤-٣ 
 االختبار إىل وباء ألف املخلوطان وخضع متشاهبة، مكونات ذات) وجيم وباء ألف (خماليط ثالثة وجود حالة يف

 وبـاء  ألف كاملخلوطني نفسها السمي النشاط ذات املكونات حيتوي املخترب غري جيم واملخلوط الفرعية، الفئة/الفئة نفس يف ويقعان
 لـسمية  الفرعية الفئة/الفئة تكون أن يفترض عندئذ وباء، ألف املخلوطني يف املكونات تلك تركيزات بني ةمتوسط بتركيزات ولكن

  .وباء ألف املخلوطان إليها ينتمي اليت نفسها الفرعية الفئة/الفئة هي جيم املخلوط
  املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية  ٦-٢-٣-٤-٣

  : يف حالة ما يلي  
  باء؛+ ألف   ‘١‘  :وجود خملوطني  )أ(

  باء؛+ جيم   ‘٢‘    
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  تركيز املكون باء هو نفسه بصورة رئيسية يف املخلوطني؛  )ب(
  ؛‘٢‘يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘ ١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(
  املكون باء مادة حمسسة واملكونان ألف وجيم ليسا حمسسني؛  )د(
  . حتسس باءال ُيتوقع أن يؤثر ألف وجيم على خواص  )ه(

مصنفاً بالفعل عن طريق االختبار، عندئذ ميكن تصنيف املخلوط اآلخر فـي نفس  ‘ ٢‘أو  ‘ ١‘إذا كان املخلوط    
  . فئة اخلطورة

  األيروسوالت  ٧-٢-٣-٤-٣
 ذاهتا مثل الشكل غري األيروسويل املخترب للمخلوط        فئة اخلطورة ميكن تصنيف الشكل األيروسويل ملخلوط ما يف          

  .تؤثر املادة الدافعة املضافة يف خواص املخلوط من حيث التحسس عند رش أيروسول املخلوطشريطة أال 
  تصنيف املخاليط عند توفُّر بيانات عن كل أو بعض مكونات املخلوط فقط   ٣-٣-٤-٣

ينبغي تصنيف املخلوط كمحسس تنفسي أو جلدي عندما يكون مكوِّن واحد على األقل قد صنف كمحسس                  
حد تركيزات حدي لنقطة انتهاء املالحظـة احملـددة يف          / وموجود عند أو أعلى من القدر املناسب من قيمة حدية          تنفسي أو جلدي  

  .السائلة والغازات على التوايل/ للمواد الصلبة٥-٤-٣اجلدول 

 أو تنفسية كمحسسات املصنفة املخلوط ملكونات التركيزات حدود/احلدية القيم  :٥-٤-٣ اجلدول
  املخلوط تصنيف حتدد أن أهناش من جلدية حمسسات

  :فئة يف املخلوط تصنيف حتدد اليت التركيزات حدود/القيم
  التنفسية احملّسسات
  ١ الفئة

  اجللدية احملّسسات
 ١ الفئة

  :فئة يف مصنف املكون

 الفيزيائية احلاالت مجيع غاز سائل/صلبة مادة
   املائة يف ٠,١ ≥
 )ظةاملالح انظر(

   املائة يف ٠,١ ≥
 )املالحظة انظر(

  التنفسية احملسسات 
  ١ الفئة

   املائة يف ٠,٢ ≥  املائة يف ١,٠ ≥
  التنفسية احملسسات

 ألف١ الفرعية الفئة
  املائة يف ٠,١ ≥ املائة يف ٠,١ ≥

  التنفسية احملسسات
 باء١ الفرعية الفئة

  املائة يف ٠,٢ ≥ املائة يف ١,٠ ≥

   ئةاملا يف ٠,١ ≥   
 )املالحظة انظر(

  اجللدية احملسسات
  ١ الفئة

  املائة يف ١,٠ ≥   
  اجللدية احملسسات

 ألف١ الفرعية الفئة
 املائة يف ٠,١ ≥   

  اجللدية احملسسات
 باء١ الفرعية الفئة

 املائة يف ١,٠ ≥   

 هـو  حـسبما  فقط، تكميلية وسم بطاقة أو/و السالمة بيانات صحيفة املختصة السلطات بعض تشترط قد    :مالحظة
 املائة يف ٠,٢و ٠,١ بني أو (املائة يف ١,٠و املائة يف ٠,١ بني بتركيز حتسس مكون حتتوي اليت للمخاليط ٢-٤-٤-٣ يف موصوف
 تبليـغ  تقتضي اخلاصة احلاالت بعض أن اجلميع يدرك القائمة، التصنيف نظم احلالية احلدية القيم تظهر وبينما). غازي تنفسي حملسس

  .القيم هذه من األدىن التركيزات بشأن املعلومات
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  طورةتبليغ معلومات اخل  ٤-٤-٣
 الوسـم : طـورة تبليـغ معلومـات اخل    ترد االعتبارات العامة واالعتبارات احملددة املتعلقة باشتراطات الوسم يف            ١-٤-٤-٣
م  أمثلة للبيانـات التحذيريـة والرسـو       ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١ الفصل(

 الوارد أدناه عناصر وسم حمـددة       ٦-٤-٣ويتضمن اجلدول   . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصة بذلك        
  .للمواد واملخاليط املصنفة يف فئات احملسسات التنفسية واجللدية على أساس املعايري املبينة يف هذا الفصل

  جللديعناصر وسم التحسس التنفسي أو ا: ٦-٤-٣اجلدول 

  التحسس التنفسي 
  باء١ألف و١ والفئتان الفرعيتان ١الفئة 

  التحسس اجللدي
  باء١ألف و١ والفئتان الفرعيتان ١الفئة 

  عالمة تعجب  خطر صحي  الرمز

  حتذير  خطر  كلمة التنبيه

قد يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات   بيان اخلطورة
  تنفسية إذا استنشق

  لدقد يسبب تفاعل حساسية للج

ميكن أن حتدث بعض املواد الكيميائية املصنفة كمحسسات استجابة عندما تكون موجودة يف خملوط بكميات                 ٢-٤-٤-٣
وحلمايـة هـؤالء    .  يف األشخاص احلساسني بالفعل هلذه املـواد الكيميائيـة         ٥-٤-٣أدىن من الكميات احلدية الواردة يف اجلدول        

ب اسم املكونات كعنصر تكميلي يف بطاقة الوسم سواء كــان املخلــوط أو              األشخـاص، جيوز لبعض السلطات أن ختتار طل      
  . يكن ككـل مصنفا كمحسس مل
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  منطق القرار  ٥- ٤- ٣
. ال ميثل منطقا القرارين التاليني جزءاً من نظام التصنيف املنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيه إضـايف                 

  .يري قبل وأثناء استخدام منطق القرارويوصى بشدة بأن يقوم املسؤول عن التصنيف بدراسة املعا
   بشأن التحسس التنفسي١- ٤- ٣منطق القرار   ١- ٥- ٤- ٣

____________  
  .٢-٣-٣-١، الفقرة ٣-١الفصل يف " حدود التركيزات/استخدام القيم احلدية" انظر احملددة،التركيزات حدود لالطالع على   )٤(
  .٢- ٤- ٤- ٣انظر   )٥(
  .١ى تفاصيل بشأن استخدام الفئتني الفرعيتني للفئة  لالطالع عل١-١-٢-٤-٣انظر   )٦(

  بشأن التحسس التنفسي؟ش هل تتوفر عنها بيانات:املادة

هل تتوفر عن املخلوط ككل أو مكوناته بيانات: املخلوط
  بشأن التحسس التنفسي؟

 هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال؟
  )٢- ٣- ٤- ٣انظر (

  ممكن ف غريالتصني ال

  ال

 نعم

املخلوط ميكن/هل توجد أدلة يف البشر على أن املادة    )أ(
  أو/أن يؤدي إىل فرط حتسس تنفسي نوعي، و

 يفة مـن اختبـار مناسـب      إجيابيهل توجد نتائج      )ب(
  )١- ٢- ٤- ٣انظر املعايري يف ( ؟احليوانات

  نعم

  )٦(١الفئة 

  خطر        

 ال يصنف

 نعم

  نعم
ئة يصنف يف الف
  املناسبة

 ال

 :)٥)(٤(هل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً كمحسس تنفسي عند
  ؛ )سائل/صلب( يف املائة نسبة وزنية ٠,١ ≥  )أ(
  ؟ أو)سائل/صلب( يف املائة نسبة وزنية ١,٠ ≥ )ب(
  ؟ )غاز( يف املائة نسبة حجمية ٠,١ ≥  )ج(
  ؟ )غاز( يف املائة نسبة حجمية ٠,٢ ≥ ) د(
 ) للشرح والتوجيه٥-٤-٣ واجلدول٣- ٣- ٤- ٣انظر (

 ال

  نعم

 ال يصنف

  ١الفئة 

  خطر    

 ال

التصنيف غري 
  ممكن

هـل املخلوط ككـل لـه بيانـات بشأن
  )١-٣-٤-٣انظر (التحسس التنفسي 

 ال

 نعم
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   بشأن التحسس اجللدي٢- ٤- ٣منطق القرار   ٢- ٥- ٤- ٣

____________  
  .٢-٣-٣-١، الفقرة ٣-١يف الفصل " التركيزاتحدود /استخدام القيم احلدية" التركيزات احلدية، انظر  حدودلالطالع على  )٤(  
  .٢- ٤- ٤- ٣انظر   )٥(  
  . ١ لالطالع على تفاصيل بشأن استخدام الفئتني الفرعيتني للفئة ١- ٢- ٢- ٤- ٣انظر   )٦(  

  التصنيف غري ممكن ال هل تتوفر بشأهنا بيانات عن التحسس اجللدي؟: املادة

كوناته بيانات عنم تتوفر بشأنه ككل أوهل: املخلوط
  التحسس اجللدي؟

  ال

 نعم

املخلوط ميكن أن/هل توجد أدلة يف البشر على أن املادة        )أ(
يؤدي إىل حتسس جلدي بالتالمس يف أشخاص كثريين،

  أو
؟يف احليوانات من اختبار مناسب إجيابيةهل توجد نتائج   )ب(

  )٤- ٢- ٢- ٤- ٣ و١- ٢- ٢- ٤- ٣انظر املعايري يف (  

  )٧(١الفئة 

   
  حتذير

 ال يصنف

 نعم

هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال؟
  نعم  )٢- ٣- ٤- ٣انظر (

 يصنف يف الفئة
  املناسبة

 ال

 :)٥)(٤(هل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً كمحسس للجلد عند
   يف املائة؟ أو٠,١≥  )أ(
  ة؟  يف املائ١,٠≥  )ب(

  للشرح والتوجيه٥-٤-٣ واجلدول ٣- ٣- ٤- ٣انظر

 ال

  نعم

 ال يصنف

  ١الفئة 

    

  حتذير

 ال

هل تتوفر للمخلوط ككل بيانـات عـن
  ) ١- ٣- ٤- ٣انظر (التحسس اجللدي؟ 

 نعم

  التصنيف غري ممكن

  ال
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  ٥- ٣الفصل 

  إطفار اخلاليا اجلنسية
  تعاريف واعتبارات عامة  ١- ٥- ٣
 هذه بالدرجة األوىل باملواد الكيميائية اليت قد تسبب طفرات يف اخلاليا اجلنسية للبشر ميكن أن طورةتتعلق فئة اخل  ١-١-٥-٣

السمية اجلينية ويف اخلاليا اجلسدية للثدييات يف الكائنات احلية تراعى /غري أن االختبارات املعملية للقدرة على اإلطفار. يةتنتقل إىل الذر
  . هذهطورةأيضاً لدى تصنيف املواد واملخاليط داخل رتبة اخل

مسي "، و "طفرات"، و "فارعامل إط "، و "مطفر"ويف سياق هذه الوثيقة، تستخدم التعاريف املعتادة للمصطلحات           ٢-١-٥-٣
  . هي تغري دائم يف كمية أو تركيب املادة الوراثية يف اخلليةوالطفرة". للجينات

 على التغريات اجلينية القابلة للتوريث اليت قد تظهر على مستوى النمط الظاهري وعلى              الطفرةوينطبق مصطلح     ٣-١-٥-٣
مبا فيها على سبيل املثـال، الـتغريات يف األزواج     (رفت هذه التعديالت    إذا ع  (DNA)التعديالت األساسية يف احلمض النووي د ن ا         
 لوصف العوامل اليت تؤدي إىل زيادة حدوث وعامل إطفار مطفرويستخدم مصطلح . )األساسية، وانتقال اجلينات يف الكروموسومات

  .أو الكائنات العضوية/الطفرات يف طوائف اخلاليا و
 على العوامل أو العمليات اليت تغري التركيب، أو حمتوى السمية اجلينية ومسي للجيناتان وينطبق املصطلحان العام  ٤-١-٥-٣

املعلومات الوراثية، أو تقسيم احلمض د ن ا، مبا يف ذلك االنقسام الذي يسبب تلف احلمض د ن ا باختالل عمليات التضاعف العادية 
  .ستخدم نتائج اختبار السمية للجينات عادة كمؤشرات للتأثريات املطفرةوت. التضاعف) مؤقتاً(أو اليت تغري بطريقة غري فسيولوجية 

  معايري تصنيف املواد  ٢-٥-٣
ويرد فيما يلي . وزن األدلة املتاحة استنادا إىل  مطفرات اخلاليا اجلنسيةمن  يتضمن نظام التصنيف فئتني خمتلفتني   ١-٢-٥-٣

  .وصف لنظام التصنيف يف الفئتني
أو الـسمية   /توصل إىل تصنيف، تراعى نتائج االختبار من التجارب اليت حتدد التأثريات املطفـرة و             يف سبيل ال    ٢-٢-٥-٣

أو السمية للجينات اليت حتدد / وكذلك ميكن مراعاة التأثريات املطفرة و      .أو اجلسدية للحيوانات املعرضة   /للجينات يف اخلاليا اجلنسية و    
  .يف االختبارات املعملية

، فيصنف املواد على أساس قدرهتا املـتأصلة على إحداث طفرات يف اخلاليـا   طورةمعيار اخل م على   ويقوم النظا   ٣-٢-٥-٣
  .)كميا (املواد خطر لذلك، فإن املخطط ال يقصد به تقييم . اجلنسية

دقة وجيرى التصنيف من حيث التأثريات القابلة للتوريث يف اخلاليا اجلنسية البشرية على أساس اختبارات جترى ب  ٤-٢-٥-٣
 يف امليـدان    وحمققة بدرجة كافية، ويفضل إجراؤها كما هو مبني يف توجيهات االختبارات اليت وضعتها منظمة التعـاون والتنميـة                 

  .وينبغي تقييم نتائج االختبار باالستعانة برأي خبري وينبغي وزن مجيع األدلة املتاحة ألغراض التصنيف). OECD (االقتصادي
  : ات اإلطفار القابل للتوريث يف اخلاليا اجلنسية يف الكائن احلي ما يليومن أمثلة اختبار  ٥-٢-٥-٣

  (OECD 478)اختبار الطفرة املميتة السائدة يف القوارض 
  (OECD 485)اختبار االنتقال الكروموسومي الوراثي يف الفأر 

  اختبار املوقع اجليين النوعي يف الفأر
  :جلنسية يف الكائن احلي ما يليومن أمثلة اختبارات إطفار اخلاليا ا  ٦-٢-٥-٣

  (OECD 475)اختبار االنقالب الكروموسومي يف خناع العظم يف الثدييات   
  (OECD 484)اختبار البقعة يف الفأر   
  (OECD 474)اختبار النواة الصغرية يف الكريات احلمراء يف الثدييات   
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  مطفرات اخلاليا اجلنسية خطورةفئات : ١- ٥- ٣الشكل 

   يف اخلاليا اجلنسية للبشرقابلة للتوريث أو اليت يعترب أهنا حتدث طفرات قابلة للتوريثاد املعروف أهنا حتدث طفرات املو  :١الفئة 
  يف اخلاليا اجلنسية البشرية قابلة للتوريثاملواد املعروف أهنا حتدث طفرات  :ألف١الفئة 

  .أدلة مؤكدة من دراسات وبائية بشرية  
   ينبغي اعتبارها وكأهنا حتدث طفرات قابلة للتوريث يف اخلاليا اجلنسية البشريةاملواد اليت  :باء١الفئة 

يف اخلاليا اجلنسية    قابلة للتوريث  إجيابية من اختبارات يف الكائن احلي للقدرة على إحداث طفرات            )نتائج(نتيجة    )أ(  
  للثدييات؛ أو

يف اخلاليـا   قابلـة للتوريـث  قدرة على إحداث طفرات لل" يف الكائن احلي " إجيابية من اختبارات     )نتائج(نتيجة    )ب(
وقد . اجلسدية يف الثدييات، بالترافق مع بعض األدلة على أن املادة قادرة على إحداث طفرات يف اخلاليا اجلنسية                

، أو  السمية اجلينية يف اخلاليا اجلنسية يف الكـائن احلـي         /يشتق هذا الدليل املساند، مثالً، من اختبارات اإلطفار       
  ؛ أوأيضاً على التفاعل مع املادة الوراثية للخاليا اجلنسية) عوامل(إظهار قدرة املادة أو عامل ب

 تظهر تأثريات طفرية يف اخلاليا اجلنسية للبشر، بدون إثبات انتقاهلا إىل الذرية؛ وعلـى              من اختبارات  نتائج إجيابية   )ج(
  .ة يف اخلاليا النطفية لألشخاص املعرضنيسبيل املثال، حدوث زيادة يف تواتر اختالل الصيغة الصبغي

  املواد اليت تسبب قلقاً للبشر بسبب احتمال قدرهتا على إحداث طفرات قابلة للتوريث يف اخلاليا اجلنسية البشرية  :٢الفئة 
  :، مستقاة من"املعملية"أو، يف بعض احلاالت، من التجارب /أدلة مؤكدة من جتارب يف الثدييات و  
  لإلطفار يف اخلاليا اجلسدية يف الثدييات؛ أو" يف الكائن احلي"ات اختبار  )أ(  

الختبـارات  اللسمية اجلينية يف اخلاليا اجلسدية تدعمها نتائج مؤكـدة مـن          " يف الكائن احلي  "اختبارات أخرى     )ب(
  .املعملية لقدرة اإلطفار

ـ  تائج إجيابية يف االختبارات إذا أعطت ن٢ينبغي النظر يف تصنيف املواد ضمن مطفرات الفئة      :مالحظة    لقـدرة  ةاملعملي
  . نشاط مشاهبة ملطفرات معروفة-اإلطفار يف الثدييات، وتتسم بعالقات تركيب 

  :يف الكائن احلي ما يلي السمية اجلينية يف اخلاليا اجلنسية/ومن أمثلة اختبارات اإلطفار  ٧- ٢- ٥- ٣
  :اختبارات اإلطفار  )أ(  
  .(OECD 483)ومي يف اخلاليا النطفية يف الثدييات اختبار االنقالب الكروموس      
  اختبار النواة الصغرية يف اخلاليا النطفية      
  :اختبارات السمية اجلينية  )ب(  
  حتليل تبادل الكروماتيدات الشقيقة يف سالئف اخلاليا النطفية      
  حتليل ختليق محض د ن ا غري املربمج يف اخلاليا اخلصوية      

  :اختبارات السمية اجلينية يف اخلاليا اجلسدية ما يليومن أمثلة   ٨- ٢- ٥- ٣
  (OECD 486) (UDS)يف الكبد يف الكائن احلي اختبار ختليق د ن ا غري املربمج   
  (SCE)اختبار تبادالت الكروماتيدات الشقيقة يف خناع العظم يف الثدييات   

  : لإلطفار ما يلياملعمليةومن أمثلة االختبارات   ٩- ٢- ٥- ٣
  (OECD 473) لالنقالب الكروموسومي يف الثدييات املعملي االختبار  
  (OECD 476) لإلطفار يف اجلينات اخللوية يف الثدييات املعملياالختبار   
  (OECD 471)اختبارات اإلطفار االنتكاسي يف البكتريا   
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ويف . سـتعانة بـرأي خـبري   وينبغي أن يوضع تصنيف املواد املفردة على أساس الوزن الكلي لألدلة املتاحة باال      ١٠-٢-٥-٣
ويف حالة  . احلاالت اليت يستخدم فيها اختبار واحد منفذ جيداً ألغراض التصنيف، ينبغي أن يوفر االختبار نتائج واضحة وغري غامضة                 

راعـاة  وينبغي أيـضاً م   . ظهور اختبارات جديدة حمققة بشكل جيد، فإهنا تستخدم أيضاً يف تقييم الوزن الكلي لألدلة اليت ينظر فيها                
  .مالءمة سبيل التعرض املستخدم يف دراسة املادة مقارناً مع سبيل التعرض البشري

  معايري تصنيف املخاليط  ٣- ٥- ٣
  تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن املخلوط بأكمله  ١- ٣- ٥- ٣

ـ                  يم يوضع تصنيف املخلوط على أساس بيانات االختبار املتاحة للمكونات املفردة للمخلـوط باسـتخدام الق
وميكن تعديل التصنيف على أساس كل حالة على حدة تبعاً          . حدود التركيزات للمكونات املصنفة كمطفرات للخاليا اجلنسية      /احلدية

 ويف هذه احلاالت، جيب إثبات أن نتائج اختبار املخلوط ككل مالئمة للتوصل إىل استنتاج               .لبيانات االختبار املتاحة للمخلوط ككل    
يف ) مثل التحليل اإلحصائي، وحساسية االختبار    (عة والعوامل األخرى، مثل مدة االختبار واملالحظات والتحليل         قاطع مع مراعاة اجلر   

  . حسب الطلبوينبغي االحتفاظ بوثائق وافية وإتاحتها لالستعراض. نظم اختبار اإلطفار يف اخلاليا اجلنسية
  مبادئ االستكمال: ملهتصنيف املخاليط عند عدم توفر بيانات عن املخلوط بأك  ٢- ٣- ٥- ٣
حيثما ال يكون املخلوط ككل قد اخترب لتعيني خطورته من حيث إطفار اخلاليا اجلنسية، لكن تتوفر بيانـات                    ١-٢-٣-٥-٣

املخلوط بصورة مالئمة، تستخدم تلك البيانات  خطورةكافية عن كل من مكوناته املفردة واملخاليط املختربة املشاهبة اليت تتيح وصف        
ويكفل ذلك أن تستخدم عملية التصنيف مجيع البيانات املتاحة إىل أقصى مدى ممكـن يف   . بادئ االستكمال املتفق عليها التالية    وفقاً مل 

  . املخلوط بدون احلاجة إىل إجراء اختبار إضايف يف احليواناتخطورةوصف 
   التخفيف  ٢-٢-٣-٥-٣

درة املكونات األخرى على إطفار اخلاليا اجلنـسية،  عند ختفيف خملوط خمترب مبادة ختفيف ال يتوقع أن تؤثر يف ق            
  .ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلديد بوصفة معادالً للمخلوط األصلي املخترب

  دفعات اإلنتاج  ٣-٢-٣-٥-٣
ميكن افتراض أن القدرة على إطفار اخلاليا اجلنسية لدفعة إنتاج خمتربة من خملوط ما معادلة بصورة رئيسية لقدرة      

 قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها الصانع نفسه، ما مل يكن هناك              يكون اج أخرى غري خمتربة من املنتج التجاري نفسه، عندما        دفعة إنت 
. يدعو إىل االعتقاد بأنه يوجد تغّير واضح يف التركيب أدى إىل تغيري يف قدرة دفعة اإلنتاج غري املختربة على إطفار اخلاليا اجلنسية                      ما

  .الة إجراء تصنيف جديدويلزم يف هذه احل
  املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية  ٤-٢-٣-٥-٣

  :يف حالة ما يلي  
  باء؛+ ألف   ‘١‘  :خملوطنيوجود   )أ(  
  باء؛+ جيم   ‘٢‘            
  تركيز املكون املطفر باء هو نفسه يف املخلوطني؛  )ب(  
  ؛‘٢‘يساوي تركيز جيم يف املخلوط ‘ ١‘تركيز املطفر ألف يف املخلوط   )ج(  

فئـة  توافر بيانات عن مسية ألف وجيم وهي متعادلة يف املكونني بصورة رئيسية، أي أهنما يف                  )د(
  . نفسها وال يتوقع أن يؤثرا يف قدرة باء على إطفار اخلاليا اجلنسيةاخلطورة
 مصنفاً بالفعل من خالل اختبار، أمكن حينئذ تصنيف املخلوط اآلخـر يف نفس           ‘ ٢‘أو  ‘ ١‘فإذا كان املخلوط    

  . طورةفئة اخل
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  تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع أو عن بعض مكونات املخلوط  ٣- ٣- ٥- ٣
 للمطفرات وأن يكون    ٢ أو الفئة    ١يصنف املخلوط كمطفر عندما يكون مكون واحداً على األقل مصنفاً يف الفئة               

  . على التوايل٢ والفئة ١ أدناه للفئة ١-٥-٣حدود التركيزات املبينة يف اجلدول /موجوداً عند أو فوق القيمة احلدية

  التركيزات ملكونات املخلوط املصنفةحدود /القيم احلدية: ١- ٥- ٣اجلدول 
  للخاليا اجلنسية اليت تؤدي إىل تصنيف املخلوط كمطفرات

  :حدود التركيزات اليت تؤدي إىل تصنيف املخلوط يف الفئة/القيم احلدية
  ١لفئة مطفر من ا

  ٢مطفر من الفئة    باء١الفئة    ألف١الفئة   :املكون مصنف يف الفئة
 -   يف املائة٠,١ ≥   ألف١مطفر من الفئة 

  يف املائة٠,١ ≥  -     باء١مطفر من الفئة 
 - - 

  يف املائة١,٠≥ -  -   ٢مطفر من الفئة 

) وزن/وحدات وزن (لسوائل  التركيزات الواردة يف اجلدول أعاله على املواد الصلبة وا        حدود  /تنطبق القيم احلدية    :مالحظة
  ).حجم/وحدات حجم(وكذلك على الغازات 

  طورةتبليغ معلومات اخل  ٤-٥-٣
 الوسـم : طـورة تبليغ معلومـات اخل   ترد اعتبارات عامة واعتبارات حمددة تتعلق باشتراطات الوسم يف            

 للبيانات التحذيرية والرسوم     أمثلة ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤- ١  الفصل(
ويتضمن اجلدول التايل عناصر حمـددة لوسـم املـواد          . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح بذلك السلطة املختصة        

  .واملخاليط املصنفة كمطفرات للخاليا اجلنسية على أساس املعايري الواردة يف هذا الفصل

  فار يف اخلاليا اجلنسيةعناصر وسم القدرة على اإلط: ٢- ٥- ٣اجلدول 

   ١الفئة  
  )باء١ وألف١الفئة (

  ٢الفئة 

  خطر على الصحة  خطر على الصحة  الرمز
  حتذير  خطر  كلمة التنبيه
يبني سبيل التعرض إذا ثبـت      (قد يسبب عيوباً جينية       بيان اخلطورة

 )بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل أخرى تسبب اخلطر
يـبني سـبيل   (يـة  يشتبه يف أنه قد يسبب عيوباً جين   

  تعرض التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه توجد سبل       
  )أخرى تسبب اخلطر
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  منطق القرار والتوجيه  ٥- ٥- ٣
  منطق القرار بشأن إطفار اخلاليا اجلنسية  ١- ٥- ٥- ٣

ويوصى بشدة أن . ال ميثل منطق القرار التايل جزءاً من نظام التصنيف املنسق لكنه يرد هنا كتوجيه إضايف  
  .الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القراريقوم 

   ١- ٥- ٣مواد منطق القرار   ١- ١- ٥- ٥- ٣

  )تابع يف الصفحة التالية(

  

التصنيف غري   ال   هل تتوفر بيانات عن املادة بشأن اإلطفار؟:املادة
  ممكن

 نعم

 :، هل)٢-٥-٣انظر (وفقاً ملعايري التصنيف 
يف اخلالياقابلة للتوريث    عن املادة أهنا حتدث طفرات       معروف  )أ(

  اجلنسية البشرية، أو
 أهنا حتدث طفرات قابلة للتوريث يف اخلاليـااعتبارهل ينبغي     )ب(

  اجلنسية البشرية؟
  . يف هنج وزن األدلةحيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري

 
  ال

  نعم

  ١الفئة 

   

  خطر

  نعم

  ٢الفئة 

   

  حتذير

     ال يصنف

 ال

، هل املادة مصدر قلق للبشر)٢-٥-٣انظر (وفقاً ملعايري التصنيف 
 يف اخلالياقابلة للتوريث طفرات حتدثبسبب إمكانية أهنا قد 

  اجلنسية البشرية؟
  . يف هنج وزن األدلةحيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

160 

 التصنيف على أساس مكونات املخلوط املفردة

 التصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة

  :املخلوط
التركيـزاتحدود /لمخلوط، باستخدام القيم احلديةلاملفردة كونات امليوضع تصنيف املخاليط على أساس بيانات االختبار املتاحة عن          

 أو علىنفسه على حدة انطالقاً من بيانات االختبار املتاحة عن املخلوط           على أساس كل حالة   عديل التصنيف   وميكن ت . لتلك املكونات 
د من التفاصـيل، انظـرـلالطالع على مزي  . ل على أساس كل حالة على حدة أدناه       انظر التصنيف املعدّ  . أساس مبادئ االستكمال  

  .٣-٥-٣املعايري يف 

 نعم

 نعم

  ١الفئة 

  خطر 

 :ند ع٢املخلوط حيتوي مكوناً أو أكثر مصنفاً كمطفر من الفئةهل 
  ؟)١( يف املائة١,٠ ≥   تركيز 

  ٢الفئة 

  حتذير 

 : عند١هل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً كمطفّر من الفئة
  ؟)١( يف املائة٠,١ ≥   تركيز 

 ال

 ال

  ال يصنف 

هل تتوفر بيانات اختبار عن
 نعم  املركب بأكمله؟

 )٢(هل تنطبق مبادئ االستكمال؟

 .٢- ٣- ٥- ٣انظر 

قاطعة باألخـذ يفهل نتائج اختبار املخلوط
اجلرعة املطبقة وعوامل أخرى مثـلاحلسبان  

مثـل التحليـل(املدة واملالحظات والتحليل    
يف نظـم) اإلحصائي، وحساسية االختبـار   

   قدرة اإلطفار يف اخلاليا اجلنسية؟اختبار

ة يصنف يف الفئ
  املناسبة

 
  خطر أو
  حتذير أو
  ال يصنف

التصنيف على أسـاس مكونـات      :انظر أعاله 
 .املخلوط املفردة

 ال

  ال

  نعم

 نعم ال

   بشأن املخاليط ٢- ٥- ٣منطق القرار   ٢- ١- ٥- ٥- ٣

____________  
   ، واجلـدول  ٢-٣-٣-١، الفقـرة    ٣-١فصل  يف ال " تركيزاتلحدود ا /يةستخدام القيم احلد  ا "، انظر احملددة التركيزات    حدود لالطالع على   )١(

  . هبذا الفصل١-٥-٣
للفقرة قاطعـة وفقـاً   بيانات املخلـوط اآلخـر    تكون  يف حال استخـدام بيانات عن خملوط آخر يف تطبيق مبادئ االستكمال، جيب أن                )٢(

٢-٣-٥-٣.  
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  التوجيه  ٢- ٥- ٥- ٣
لية تكون األورام بسبب املواد الكيميائية يف اإلنسان واحليوان تنطوي علـى            من املقبول بصورة متزايدة أن عم       

لذلك، فإن تعيني خواص املواد الكيميائيـة   . أو اجلينات الكابتة لألورام يف اخلاليا اجلسدية      /تغريات جينية يف طالئع اجلينات الورمية و      
 قد يكون لـه آثار بالنسبة للتصنيف احملتمل يف الكائن احلييف االختبارات أو اخلاليا اجلنسية يف الثدييات /املطفرة يف اخلاليا اجلسدية و
 ).٣- ٥- ٢- ٦- ٣ الفقرة ،٦-٣، الفصل "السرطنة"انظر أيضاً (هلذه املواد كمواد مسرطنة 
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  ٦- ٣الفصل 

  السرطنة
  تعاريف  ١-٦-٣

وميكـن أيـضاً   . ثه مادة أو خملوط يستحث حدوث السرطان أو يزيد احتماالت حدو          مسرطنُيقصد مبصطلح     
افتراض أن املواد واملخاليط اليت استحثت تكون أوراماً محيدة أو خبيثة يف دراسات جتريبية أجريت بأسلوب جيد يف احليوانات كمواد                    

  . يف أهنا مسرطنة لإلنسان، ما مل يوجد دليل قوي على أن آلية تكّون األورام ليست ذات صلة باإلنسانيشتبةوخماليط يفترض أو 
 املتأصلة وال يوفر معلومات عن      خواصهدد تصنيف املادة أو املخلوط باعتباره ميثل خطر سرطنة على أساس            وحي  

   . ميثله استخدام املادة أو املخلوط ميكن أنمستوى خطر التسرطن يف البشر الذي
  معايري تصنيف املواد  ٢-٦-٣
). وزن األدلة(أساس قوة األدلة واعتبارات إضافية ألغراض تصنيف السرطنة، تصنف املواد يف إحدى فئتني على   ١-٢-٦-٣

  . تبعاً لسبيل التعرض حمددويف حاالت معينة، يكون هناك مربر لعمل تصنيف

  فئات خطر املسرطنات: ١-٦-٣الشكل 

  املسرطنات البشرية املعروفة أو املفترضة :١الفئة 
وقد مييز تصنيف املادة يف فئة فرعية       . بار يف احليوانات   على أساس بيانات وبائية أو بيانات اخت       ١تصنف املادة يف الفئة      

  :على النحو التايل
  .تصّنف املادة بدرجة كبرية على أساس أدلة بيانات يف البشر: املادة معروفة بقدرة على السرطنة يف البشر :ألف١الفئة 
 . كبري على أساس أدلة بيانات يف احليواناتيفترض أن للمادة قدرة على السرطنة يف البشر؛ تصنف املادة إىل حد  :باء١الفئة 

وباالستناد إىل قوة األدلة إىل جانب اعتبارات إضافية، ميكن استقاء هذه األدلة من دراسات بشرية تبني عالقة سـببية         
ميكن استقاء األدلـة مـن       وكبديل،).  يف اإلنسان  مادة مسرطنة معروفة  (بني التعرض البشري ملادة وتكون سرطان       

). مادة مسرطنة مفترضـة يف اإلنـسان   (ات تدل بدرجة كافية على قدرة للسرطنة يف احليوان       اتات يف احليوان  اختبار
 مسرطنة مفترضـة   مامادةاختاذ قرار بأن    علمي قد يربر رأي     ،على أساس كل حالة على حدة     ووباإلضافة إىل ذلك،    

إلنسان إىل جانب أدلـة حمـدودة للـسرطنة يف          لى السرطنة يف ا   دليالً حمدوداً ع  لإلنسان، بناء على دراسات توضح      
  .الختبارحيوانات ا

 )ألف وباء (١ مسرطن من الفئة :التصنيف 

  املسرطنات املشتبهة يف اإلنسان :٢الفئة 
أو على احليوانات، ولكنها غرب مقنعة بدرجـة  / على أساس أدلة تستقى من دراسات بشرية و ٢تصنف املادة يف الفئة       

وباالستناد إىل قوة األدلة إىل جانب اعتبارات إضافية، ميكن استقاء هذه األدلة من أدلة              . ١ة يف الفئة    كافية لوضع املاد  
  .أو من أدلة حمدودة للسرطنة يف دراسات على احليوانات/حمدودة للسرطنة يف دراسات بشرية و

  ٢ مسرطن من الفئة :التصنيف  
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ستقاة من طرائق موثوق هبا ومقبولة، ويتوخى استخدامها للمواد          على أساس أدلة م    املسرطناتتصنيف  ويوضع    ٢-٢-٦-٣
 التقييم على مجيع البيانات املتاحة، ودراسات منشورة      يستندوينبغي أن   . ة متأصلة إلحداث مثل هذه التأثريات السمية      ياليت تتسم خباص  

  .تنظيمية الوكاالت المقبولة منكانت موضوع استعراض مقارن من جانب نظراء وبيانات إضافية 
 من خطوة واحدة، وهو عملية تقوم على أساس معيـار ينطـوي علـى               تصنيف املسرطنات ويتكون    ٣- ٢- ٦- ٣
تقييم قوة األدلة ودراسة مجيع املعلومات املتاحة األخرى لوضع املواد اليت تتصف بقـدرة سـرطنة يف                 : رين مترابطني يتقد

  .خطورةاإلنسان يف فئات 
.  واحليوانات وتقدير مستوى داللتها اإلحصائية     يف البشر  إحصاء األورام يف الدراسات       على قوة األدلة وتنطوي    ٤-٢-٦-٣

ـ     العالقـة  اتوتبني اخلربة البشرية الكافية العالقة السببية بني التعرض البشري وتكّون السرطان، بينما تبني البيانات الكافية يف احليوان
 بني التعرض وحدوث السرطان، غري      إجيايبدلة احملدودة يف البشر يف صورة ارتباط        وتظهر األ . السببية بني املادة وزيادة حدوث األورام     

 عندما توحي البيانات حبدوث تأثري مسرطن، لكن األدلة تكون اتوتكون هناك أدلة حمدودة يف احليوان. أنه ال ميكن إثبات عالقة سببية
بل الوكالة الدولية لبحوث السرطان وهي مبينة  و املعرَّف من قِ   على النح " حمدودة"و" كافية"وتستخدم هنا مصطلحات    . أقل من كافية  

  .١-٣-٥-٦-٣يف الفقرة 
ينبغي إىل جانب تقدير قوة األدلة على السرطنة دراسة عدد مـن العوامـل   : )وزن األدلة (االعتبارات اإلضافية     ٥-٢-٦-٣

يف هذا التقدير طويلة    والقائمة الكاملة للعوامل املؤثرة     . األخرى اليت تؤثر يف االحتمال الكلي خلطر مادة ما إلحداث سرطان يف البشر            
  .ستعرض هنا بعض العوامل املهمةجداً، لكن ت

ويتوقف التـشديد   . ا تزيد أو تقلل مستوى القلق إزاء السرطنة يف البشر         وميكن النظر إىل العوامل من حيث إهن        ١-٥-٢-٦-٣
 عن أكثر اكتماالً للحصول على معلومات اشتراطوعموماً يوجد . ملرتبطة بهالنسيب الذي يعطى لكل عامل على كمية واتساق األدلة ا   

وينبغي استخدام اعتبارات إضافية يف تقييم نتائج األورام والعوامل األخرى على أساس . عوامل تقليل القلق أكثر من عوامل زيادة القلق
  .كل حالة على حدة

  :للقلق تؤخذ يف االعتبار عند تقدير املستوى العاموفيما يلي بعض العوامل املهمة اليت قد   ٢-٥-٢-٦-٣
  نوع الورم وتاريخ حدوث األورام؛  )أ(
  االستجابات يف مواقع متعددة؛  )ب(
  تطور األضرار إىل مرحلة الورم اخلبيث؛  )ج(
  ون الورم؛ماخنفاض فترة ك  )د(
  :وتتضمن العوامل اإلضافية اليت قد تزيد أو تقلل مستوى القلق ما يلي  

   اجلنسني؛ جنس واحد أو يف إذا كانت االستجابات حتدث يفما  )ه(
  ما إذا كانت االستجابات حتدث يف نوع أحيائي واحد أو عدة أنواع؛  )و(
  توجد أو ال توجد بشأهنا أدلة على السرطنة؛) مواد(التشابه التركييب مع مادة   )ز(
  ؛سبل التعرض  )ح(
  بني حيوانات التجارب والبشر؛از واأليض، واإلفرمقارنة االمتصاص، والتوزيع،   )ط(
  إمكانية حدوث تأثري خمتلط للسمية املفرطة عند اجلرعات املستخدمة يف االختبار؛  )ي(
كيفية التأثري وانطباقها بشرياً، من قبيل اإلطفار، والسمية اخللوية مع حفز النمو، وتكـوُّن االنقـسام                 )ك(

 .الفتيلي والكبت املناعي

  .٣-٥-٦-٣ الفقرة يف النظر يف العوامل اهلامة يف تصنيف السرطنة  كيفيةبشأنويرد توجيه   
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لذلك قد تشري األدلة على     . من املسلم به أن األحداث اجلينية حمورية يف العملية الكلية لنشوء السرطان           : اإلطفار  ٣-٥-٢-٦-٣
  .النشاط املطفر يف الكائن احلي إىل أن املادة قادرة على إحداث تأثريات مسرطنة

مـا قـد     وإذا مل تكن مادة   . ٢الفئة    أو ١  الفئة  إما يف  ، اإلضافية التالية على تصنيف املواد     وتنطبق االعتبارات   ٤-٥-٢-٦-٣
 على أساس بيانات إحداث أورام مـن        ٢ أو الفئة    ١اختربت لتعيني قدرهتا على السرطنة، فإهنا قد تصنف يف بعض احلاالت يف الفئة              

، كمـا يف حالـة األصـباغ املنـاظرة          )األيضنواتج  (دراسة عوامل مهمة أخرى مثل تكوين         مشابه تركيبياً تدعمها أيضاً    مركب
  .اتللبرتيدين

وجيب أن يراعى يف التصنيف أيضاً ما إذا كانت املادة متتص عن طريق سبيل تعرض معني أو سبل تعرض معينة                      ٥-٥-٢-٦-٣
 سبل التعرض املختربة، بينما تظهـر   سبيل التعرض املخترب أوادة يفأم ال؛ أو ما إذا كانت تتكون أورام موضعية فقط يف موقع أخذ امل    

  .سبل التعرض الرئيسية األخرى انعدام السرطنة
ومن املهم عند إجراء التصنيف أن تؤخذ يف االعتبار أية معلومات تعرف عن اخلواص الفيزيائية الكيميائية واحلركية                   ٦-٥-٢-٦-٣

  . النشاط-كذلك أية معلومات متاحة ذات صلة عن املواد الكيميائية املناظرة، أي عالقة التركيب السميـة والدينامية السمية للمواد، و
 حتتاج إىل قدر من املرونة أكرب مما ينطوي عليه خمطـط تـصنيف               قد  أن بعض السلطات التنظيمية    ومن املعلوم   ٦-٢-٦-٣
 جيدة علميةناحية اإلحصائية ألية دراسة عن السرطنة جترى وفقاً ملبادئ وميكن النظر يف إدراج النتائج اإلجيابية واملعنوية من ال. طورةاخل

   .يف صحائف بيانات السالمةذات داللة إحصائية 
وهناك تباين كبري يف الفعالية بني املواد الكيميائية،        . ويتوقف اخلطر النسيب ألية مادة كيميائية على فعاليتها املتأصلة          ٧-٢-٦-٣

ودراسة فعالية السرطنة   . ويتمثل العمل الذي يبقى بعد ذلك يف فحص طرائق تقدير الفعالية          . ة هذه االختالفات  وقد يكون من املهم مراعا    
وتشري أعمال احللقة الدراسية املشتركة بني منظمة الصحة العاملية والربنامج الدويل للسالمة . كما هي مستخدمة هنا ال تقصي تقدير اخلطر

 WHO/IPCS workshop on the Harmonization of Risk Assessment for Carcinogenicity and Mutagenicity (Germ :الكيميائيـة 

cells)-A Scoping Meeting (1995, Carshalton, UK) إىل عدد من األسئلة العلمية اليت تنشأ بالنسبة لتصنيف املواد الكيميائية، على سبيل 
، والتفاعالت اليت حتدث بواسطة املستقبالت، واملـواد الكيميائيـة          (peroxisomes)وكسيَّات  انتشار الرب واملثال أورام كبد الفأر اخلبيثة،      

وعليه، فإن هناك حاجة إىل ربط املبادئ الالزمة حلل هذه املسائل العلمية الـيت  . املسرطنة فقط عند تركيزات مسية وال تظهر قدرة مطفرة       
  .املسائل، أصبح هناك أساس متني لتصنيف عدد من املسرطنات الكيميائيةومىت حلت هذه . أدت إىل تصنيفات متباينة يف املاضي

  معايري تصنيف املخاليط  ٣-٦-٣
  تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن املخلوط بأكمله  ١-٣-٦-٣

يوضع تصنيف املخاليط على أساس بيانات االختبار املتاحة عن مكونات املخلوط املفـردة باسـتخدام القـيم         
وميكن تعديل التصنيف على أساس كل حالة على حدة تبعاً لبيانات االختبار املتاحة عـن               . التركيزات لتلك املكونات   حدود/احلدية

ويف هذه احلاالت، جيب إثبات أن بيانات اختبار املخلوط الكامل بيانات قاطعة مع مراعاة اجلرعة وعوامل أخـرى                  . املخلوط بأكمله 
وينبغي االحتفاظ بوثائق وافية    . يف نظم اختبار السرطنة   )  التحليل اإلحصائي وحساسية االختبار    مثل(مثل املدة واملالحظات والتحليل     

  .تدعم التصنيف وتتاح لالستعراض حسب الطلب
  مبادئ االستكمال:  عدم توفر بيانات عن املخلوط الكاملدتصنيف املخاليط عن  ٢-٣-٦-٣
ني خطره من حيث السرطنة، لكن توجد بيانات كافية عن كل من            حيثما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعي         ١-٢-٣-٦-٣

 املخلوط، تستخدم هذه البيانات وفقاً ملبادئ االستكمال التاليـة          خطورةمكوناته املفردة واملخاليط املشاهبة املختربة اليت تتيح وصف         
 املخلوط دون احلاجة    خطورة ممكن يف وصف     ويضمن هذا أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى مدى          . املتفق عليها 

  .إىل إجراء اختبار إضايف يف احليوانات
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  التخفيف  ٢-٢-٣-٦-٣
عند ختفيف خملوط خمترب مبادة ختفيف ال يتوقع أن تؤثر يف قدرة سرطنة املكونات األخرى، ميكن تصنيف املخلوط                    

  .املخفف اجلديد كمعادل للمخلوط األصلي املخترب
   اإلنتاجدفعات  ٣-٢-٣-٦-٣

ميكن افتراض أن تكون قدرة سرطنة دفعة إنتاج خمتربة من خملوط ما معادلة بصورة رئيسية لقدرة دفعة إنتاج أخرى         
غري خمتربة من املنتج التجاري نفسه، عندما يكون قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها الصانع نفسه، ما مل يوجد مربر لالعتقاد بأن اختالفاً                       

  .ويلزم يف هذه احلالة إجراء تصنيف جديد. ب أدى إىل تغّير قدرة السرطنةبارزاً يف التركي
  املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية  ٤-٢-٣-٦-٣

  :يف حالة ما يلي  
  باء؛+ ألف   ‘١‘  : وجود خملوطني  )أ(  
  باء؛+ جيم   ‘٢‘      
  تركيز املكون املسرطن باء هو نفسه يف املخلوطني؛  )ب(  
  ؛‘٢‘ يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘١‘ املخلوط تركيز املكون ألف يف  )ج(  

 ذاهتا  فئة اخلطورة توافر بيانات السمية للمكونني ألف وجيم وهي متعادلة بصورة رئيسية، أي أهنما يف                )د(
  .وال يتوقع أن يؤثرا يف سرطنة املكون باء

ر يف نفس  ـن تصنيف املخلوط اآلخ    مصنفاً بالفعل عن طريق االختبار، أمك      ‘٢‘ أو   ‘١‘وط  ـان املخل ـفإذا ك   
  .طورةفئة اخل

  تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع أو بعض مكونات املخلوط  ٣-٣-٦-٣
 للمـسرطنات   ٢ أو الفئـة     ١يصنف املخلوط كمسرطن عندما يكون مكون واحد على األقل مصنفاً يف الفئـة                

  . على التوايل٢ والفئة ١ للفئـة ١-٦-٣ مناسبة كما هو مبني يف اجلدول حدود تركيزات/وموجوداً عند أو مبقدار أعلى من قيمة حدية

  )أ( تصنيف املخلوطتؤدي إىل اليتتركيزات ملكونات خملوط مصنفة حدود ال/القيم احلدية: ١-٦-٣اجلدول 
  : الفئة تصنيف املخلوط يفتؤدي إىلالتركيزات احلدية اليت /القيم احلدية

  رطن مس١الفئة 
   مسرطن٢الفئة  باء١الفئة  ألف١الفئة  :املكون مصنف يف

    يف املائة ٠,١ ≥  ألف مسرطن١الفئة 
 --  يف املائة ٠,١ ≥    باء مسرطن١الفئة 

       مسرطن٢الفئة  )١املالحظة  ( يف املائة٠,١≥

 )٢املالحظة  ( يف املائة٠,١≥

ويتوقع أن يكون عدد املخاليط اليت      .  يف النظم القائمة   طورة ممارسات تبليغ اخل   ينطوي هذا النظام التوافقي للتصنيف على مراعاة االختالفات يف          )أ(
  .وسيتطور الوضع مع مرور الوقت لتحقيق هنج أكثر تنسيقاً. ستتأثر به صغرياً؛ وستنحصر االختالفات يف وضع حتذيرات على بطاقات الوسم

 أي يف املائة، فإن     ١,٠ يف املائة و   ٠,١ط بتركيز يتراوح بني      يف املخلو  ٢يف حالة وجود مكّون مسرطن من الفئة           :١املالحظة 
وقد . غري أن وضع بطاقة وسم للتحذير أمر اختياري. تنظيمية تقتضي إدراج معلومات يف صحيفة بيانات السالمة املتعلقة باملنتجسلطة 

  يف املائـة بينمـا     ١,٠ يف املائة و   ٠,١ني  ختتار بعض السلطات وضع بطاقة وسم يف حالة وجود املكون يف املخلوط بتركيز يتراوح ب              
  .تقتضي سلطات أخرى عادة وضع بطاقة وسم يف هذه احلالة ال
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 يف املائة، فإنه يتوقع عموماً طلب صحيفة        ١,٠ ≥ يف املخلوط بتركيز     ٢يف حالة وجود مكّون مسرطن من الفئة           :٢املالحظة 
  .بيانات السالمة وبطاقة الوسم على حد سواء

  طورة معلومات اخلتبليغ  ٤-٦-٣
الوسـم  : طـورة يف تبليغ معلومـات اخل    االعتبارات احملددة بشأن اشتراطات الوسم      وترد االعتبـارات العامـة      

 أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية      ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١ الفصل(
ويتضمن اجلدول التايل عناصر حمددة لوسم املواد واملخاليط الـيت تـصنف            . ما تسمح بذلك السلطة املختصة    اليت ميكن استخدامها حيث   

  .كمسرطنات على أساس املعايري املبينة يف هذا الفصل

  عناصر الوسم بشأن السرطنة: ٢-٦-٣اجلدول 

  ٢الفئة   )باء١ألف و١مسرطن (١الفئة  

  خطر على الصحة  خطر على الصحة  الرمز
  حتذير  خطر  ة التنبيهكلم

رض إذا ثبت ـل التعـ سبيذكري(السرطان قد يسبب  بيان اخلطورة
 )بب اخلطرـل أخرى تسـد سبـبصورة قاطعة أنه ال توج

 سبيل التعـرض إذا ثبت ذكري(السرطان يشتبـه يف أنه يسبب 
  )بصورة قاطعة أنه ال توجـد سبـل أخـرى تسبب اخلطر
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  همنطق القرار والتوجي  ٥- ٦- ٣
ة شدويوصى ب. ال ميثل منطق القرار التايل جزءاً من نظام التصنيف املنسق، لكنه يرد هنا كتوجيه إضايف           

  .بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار
   بشأن املواد١- ٦- ٣منطق القرار   ١- ٥- ٦- ٣

  
  )تابع يف الصفحة التالية(

التصنيف غري   ال  هل تتوفر بيانات عن قدرة املادة على إحداث السرطنة؟ :املادة
  ممكن

 نعم

  : املادة، هل)٢- ٦- ٣انظر (وفقاً ملعايري التصنيف 
  ، أونسان سرطنة يف اإل ذات قدرة أهنامعروف  )أ(
  ؟نسان سرطنة يف اإلذات قدرة  أهنايفترضهل   )ب(

  .حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف هنج قوة ووزن األدلة

  ال

  نعم

  ١الفئة 

    

  خطر

 نعم

  ٢الفئة 

   

  حتذير

 ال  ال يصنف

 املادة يف أنيشتبه ، هل)٢- ٦- ٣انظر (لتصنيف  ملعايري اوفقاً
  مسرطنة لإلنسان؟

  .حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف هنج قوة ووزن األدلة
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   بشأن املخاليط٢- ٦- ٣طق القرار من  ٢- ٥- ٦- ٣

____________  
، ٢- ٣- ٣- ١، الفقــرة    ٣- ١ الفصـل    يف ،"التركيزاتحدود  /استخدام القيم احلدية  "ددة، انظر   احملتركيزات  ال  حدود لالطالع على   )١(

  . هبذا الفصل١- ٦- ٣واجلدول 
ـ    ـات ذل ـجب أن تكون بيان   ـيف حالة استخدام بيانات خملوط آخر يف تطبيق مبادئ االستكمال، فإنه ي             )٢( ـ  ـك املخلـوط قاطع اً ـة وفق

  .٢-٣-٦-٣ للفقرة

 نعم

  التصنيف على أساس مكونات املخلوط املفردة

   التصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة

  :املخلوط
التركيزاتحدود  / باستخدام القيم احلدية   مكونات املخلوط املفردة،  ختبار املتاحة عن    يوضع تصنيف املخاليط على أساس بيانات اال      

 استنادا إىل بيانات االختبار املتاحة عن املخلوط ككـل أووميكن تعديل التصنيف على أساس كل حالة على حدة       . لتلك املكونات 
لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظـر. ة على حدة أدناه  انظر التصنيف املعدل على أساس كل حال      . استنادا إىل مبادئ االستكمال   

  .٢-٣-٦-٣ و١-٣-٦-٣ و٧-٢-٦-٣املعايري يف 

  نعم

  نعم

  ١الفئة 

  خطر   

 :عند٢هل املخلوط به مكون أو أكثر مصنف كمسرطن من الفئة
  ؟)١( يف املائة٠,١ ≥تركيز   )أ(  
 ؟)١( يف املائة١,٠ ≥تركيز   )ب(  

  ٢الفئة 

    حتذير    

هل حيتوي املخلوط مكونا أو أكثر مصنفا كمسرطن مـن
  : عند١الفئة 
  ؟)١( يف املائة٠,١ ≥تركيز   

 ال

 ال
  يصنفال 

بيانات اختبار عـن هل تتوفر 
   ؟املخلوط نفسه

 

 نعم

 ؟)٢(هل تنطبق مبادئ االستكمال
 )٢-٣-٦- ٣  يفيرياانظر املع(

 اختبار املخلوط باستنتاج نظم هل تسمح نتائج  
 اجلرعة وعوامل أخرىيأخذ يف احلسبان  قاطع  

مثل التحليـل(مثل املدة واملالحظات والتحليل   
بشأن قدرتـه) اإلحصائي، وحساسية االختبار  

  على إحداث السرطان؟

يصنف يف الفئة 
  املناسبة

  

  خطر أو
  حتذير أو
  غري مصنف

التصنيف على أسـاس مكونـات      : انظر أعاله 
 .املخلوط املفردة

 ال

  ال

  نعم

 ال
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  توجيهات أساسية  ٣- ٥- ٦- ٣

من دراسات أجرهتا الوكالة الدولية لبحوث السرطان، برنامج دراسات عن  )٣(ترد أدناه مقتطفات  ١- ٣- ٥- ٦- ٣
  .)٤(٢- ١- ٣- ٥- ٦- ٣و ١- ١- ٣- ٥- ٦- ٣يف الفقرتني وذلك ، يف اإلنسان السرطنةتقييم قوة األدلة عن أخطار 

  اإلنسانالسرطنة يف   ١- ١- ٣- ٥- ٦- ٣
  : يف إحدى الفئتني التاليتنياإلنسان املستقاة من الدراسات على ةتصنف األدلة ذات الصلة بالسرطن  ١- ١- ١- ٣- ٥- ٦- ٣

يعترب الفريق العامل أن مثة عالقة سببية قد أثبتت بني التعـرض            : األدلة الكافية على السرطنة     )أ(
ل أو املخلوط أو ظروف هذا التعرض والسرطان يف اإلنسان، أي أنه لوحظـت           للعامل الفعا 

حتماالت والتحيـز   االعالقة إجيابية بني التعرض والسرطان يف دراسات أمكن فيها استبعاد           
  واخللط بقدر معقول من الثقة؛

أو املخلوط، ال، لوحظت عالقة إجيابية بني التعرض للعامل الفعَّ: األدلة احملدودة على السرطنة  )ب(
أو ظروف هذا التعرض والسرطان يعترب الفريق العامل التفسري السبيب هلا موثوقاً به، لكـن               

  .حتماالت أو التحيز أو اخللط بقدر معقول من الثقةاالميكن استبعاد   مل
 بالسرطنة ويف بعض احلاالت ميكن استخدام الفئتني املذكورتني أعاله لتصنيف درجة األدلة املتصلة  ٢- ١- ١- ٣- ٥- ٦- ٣

  .يف أعضاء أو أنسجة حمددة
  التجاربالسرطنة يف حيوانات     ٢- ١- ٣- ٥- ٦- ٣

  : يف إحدى الفئات التاليةالتجاربتصنف األدلة ذات الصلة بالسرطنة يف حيوانات     
بني العامل أثبتت يعترب الفريق العامل أن مثة عالقة سببية قد : األدلة الكافية على السرطنة  )أ(

لوط وزيادة حدوث األورام اخلبيثة أو ترافق مناسب بني األورام احلميدة           الفعال أو املخ  
 يف اثـنني أو أكثـر مـن         ‘٢‘ يف اثنني أو أكثر من أنواع احليوانات أو          ‘١‘: واخلبيثة

الدراسات املستقلة يف نوع حيواين واحد جترى يف أوقات خمتلفة ويف خمتربات خمتلفة أو              
  مبوجب بروتوكوالت خمتلفة؛

رة استثنائية، قد تعترب دراسة واحدة يف نوع حيواين واحد مناسبة لتوفري أدلة كافية              بصو  )ب(
لسرطنة عندما حتدث األورام اخلبيثة بدرجة غري عادية فيما يتعلق بتواتر حدوثها أو على ا

  موقعها أو نوع الورم أو العمر عند احلدوث؛
ثري مسرطن لكنها حمدودة لوضع تقييم البيانات تشري إىل تأ: لسرطنةعلى ااألدلة احملدودة   )ج(

 تقتصر أدلة السرطنة على جتربة واحدة؛ أو        ‘١‘: قاطع بسبب ما يلي، على سبيل املثال      
 توجد مسائل بدون حلول بشأن كفاية تصميم الدراسة أو إجرائها أو تفسريها؛ أو              ‘٢‘
 أو زيـادة   يؤدي العامل الفعال أو املخلوط إىل زيادة حدوث األورام احلميدة فقط          ‘٣‘

أضرار مشكوك يف قدرهتا على إحداث أورام، أو حدوث أورام معينة قد حتدث تلقائياً              
  .بتواتر عال يف بعض السالالت

____________  
أخذت مقتطفات دراسات الوكالة الدولية لبحوث السرطان من الوثيقة املتكاملة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عـن تنـسيق         )٣(

ة العمل املعنية بتنسيق التصنيف والوسـم،  وهي ليست جزءاً من النص املتفق عليه لنظام التصنيف املنسق الذي وضعته فرق    . التصنيف والوسم 
 .التابعة هلذه املنظمة، وإمنا قدمت هنا كمعلومات إضافية

 .٤-٢-٦-٣انظر الفقرة   )٤(
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  *توجيه بشأن كيفية النظر يف العوامل اهلامة يف تصنيف السرطنة   ٢- ٣- ٥- ٦- ٣

وميثل حتليل وزن   . ض االعتبارات ويوفر هذا الفرع بع   .  وسريعة يوفر التوجيه هنجاً للتحليل وليس قواعد قاطعة        
الدليل املطلوب يف النظام املنسق عاملياً هنجاً تكاملياً ينظر يف العوامل اهلامة يف حتديد القدرة على السرطنة، جنباً إىل جنب مع حتليل قوة 

 IPCS "Conceptual Framework for Evaluating a الكيميائية دوتوفـر وثائق الربنامج الدويل لفـريق تنسيق سالمة املوا. الدليل

Mode of action for Chemical Carcinogenesis" (2001) واملعهد الدويل لعلوم احلياة(ISLI) "Framework for Human Relevance 

Analysis of Information on Carcinogenic Modes of Action" (Meek et al.,2003; Cohen et al.2003, 2004 ـ ة  والوكالة الدولي
وشـكَّل    ميكن االضطالع هبا بشكل منسق دوليـاً؛       ةأساساً لتقييمات تنظيمي  )) ب(١٢قسم الديباجة    (IARC)(لبحوث السرطان   

غـري أن الوثـائق    .  ملواصلة تطوير وتوضيح إطار الصلة البشرية      ٢٠٠٤الربنامج الدويل لسالمة املواد الكيميائية جمموعة عمل يف عام          
  . ض إجابات، وال توفر قوائم معايري يتعني الرجوع إليهااملتاحة دولياً ال تقصد فر

  طريقة العمل  ١- ٢- ٣- ٥- ٦- ٣
األيض املقارن،   الدولية املعنية بتقييم املسرطنات أن طريقة العمل حبد ذاهتا، أو دراسةالوثائقتبني شىت   

النظر بانتباه إىل أي طريقة عمل يف      وجيب  . ينبغي أن تقيَّم على أساس كل حالة على حدة وأهنا جزء من هنج تقييمي حتليلي              
 واإلنـسان  التجاربديناميات السموم املقارنة بني أنواع حيوانات       /التجارب على احليوانات مع األخذ يف االعتبار حركية       

 التحفظ بصدد تأثريات حمددة جداً حتدثها بعض املواد  إمكانيةوميكن أن يؤدي هذا إىل    . باإلنسانلتحديد مدى صلة النتائج     
وميكن أن تؤدي التأثريات املرتبطة باملرحلة العمرية على التمايز اخللوي إىل اختالفات كمية بـني احليوانـات                 . لكيميائيةا

، فإنه ميكن التحفظ بصدد دليـل       اإلنسانوإذا مل يثبت بصورة قاطعة أن طريقة عمل تطور الورم غري فّعالة يف              . واإلنسان
  . ملادة ما يتطلب أن جيري أيضاً تقييم أي نشاط ورمي آخروزن األدلةأن تقييم غري . السرطنة فيما يتعلق بذلك الورم

  االستجابات يف التجارب على حيوانات متعددة  ٢- ٢- ٣- ٥- ٦- ٣
وإذا أخذ . استنتاج أن املادة الكيميائية مسرطنةوزن األدلة ب تعزز االستجابات اإلجيابية يف عدة أنواع إىل جان  

 وغريها، فإنه ميكن بصورة مؤقتة اعتبار أن املواد الكيميائية ذات النتائج اإلجيابية            ٢-٥-٢-٦-٣املدرجة يف   يف احلسبان مجيع العوامل     
غري .  بنتائج التجارب على احليوانات بكاملها  اإلنسانباء من النظام املنسق عاملياً إىل أن تقيِّم صلة          ١ الفئة   يفيف نوعني أو أكثر مصنفة      
ئج اإلجيابية للتجارب على نوع واحد على األقل يف دراستني مستقلتني أو دراسة واحدة ذات نتائج إجيابية                 أنه ينبغي مالحظة أن النتا    

  .باء١ خبيث ميكن أن تؤدي أيضاً إىل التصنيف يف الفئة ورمتظهر دليالً قوياً بصورة استثنائية على وجود 
  يهماالستجابات يف أحد اجلنسني أو كلا  ٣- ٢- ٣- ٥- ٦- ٣

م أي حالة أورام يف أحد اجلنسني بصورة حمددة يف ضوء جمموع االستجابات الورمية للمادة اليت                ينبغي أن تقي    
  .يف حتديد اإلمكانات املسرطنة هلذه املادة) االستجابات املتعددة املواقع أو تواترها(لوحظت يف مواقع أخرى 
 تقييم طريقة العمل حبرص ملعرفة ما إذا        وإذا مل تالحظ األورام إال يف أحد جنسي نوع من احليوانات، فإنه ينبغي              

وقد تكون التأثريات يف أحد اجلنسني فقط من حيوان التجارب أقـل إقناعـاً مـن                . كانت االستجابة متسقة مع طريقة العمل املفترضة      
  .يف أحد اجلنسني فيسيولوجي يتسق مع طريقة العمل يفسر االستجابات - مرضيالتأثريات يف كال اجلنسني، إذا مل يكن هناك اختالف 

  التأثريات املختلطة للسمية املفرطة أو التأثريات املوضعية  ٤- ٢- ٣- ٥- ٦- ٣
 ميكن يوجد بصفة عامة شك يف أن األورام اليت حتدث فقط عند تناول جرعات مفرطة ذات مسية شديدة     

أو /يت حتدث فقط يف مواقع التالمس ووباإلضافة إىل ذلك، فإنه جيب أن تقيَّم حبرص األورام ال. أن تؤدي إىل سرطنة يف اإلنسان
وعلى سبيل املثال، فإن أورام اجلزء األمامي من املعدة، اليت . باإلنسان فقط عند تناول جرعات مفرطة لبيان صلة خبطر السرطنة

هذه غري أنه جيب أن تقّيم      . حتدث عقب إدخال مادة كيميائية مهيجة أو أكالة وغري مطفرة، قد تكون ذات صلة مشكوك فيها               
  . بالسرطان؛ وجيب أن ينظر أيضاً يف حدوث أورام يف مواقع بعيدةاإلنساناحملددات حبرص يف تربير إمكان إصابة 
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  نوع الورم، الكمون احملصور للورم  ٥- ٢- ٣- ٥- ٦- ٣
 األدلـة ميكن أن يعزز وجود أنواع استثنائية من األورام أو األورام اليت حتدث بصورة حمصورة الكمون وزن                   

  .، حىت إذا مل تكن األورام ذات داللة إحصائياً السرطنةة مادة ما على إحداثقدرعلى 
ومن . ، على األقل مـن منظـور كمي     واإلنسانوعادة ما يفترض أن سلوك احلركية السمية متماثل يف احليوانات             

ة اليت خيتص هبا نوع احليوان الذي أجريت عليـه        الناحية األخرى، فإن بعض أنواع األورام يف احليوانات ترتبط باحلركية أو الديناميات السمي            
غري أن أحد األمثلة هو عدم ثبـوت        . وال يوجد سوى عدد ضئيل من األمثلة املتفق عليهـا دولياً         . اإلنسانالتجربة وقد ال ينبئ بالسرطنة يف       

 α2u-Globulin nephropathy (IARCالصلة البشرية بأورام الكلى يف ذكور الفئـران املرتبطـة مبضاعفـات تسبـب مـرض الكليــة   

Scientific Publication No 147) وحىت عندما يشك يف نوع خاص من الورم، فإنه جيب استخدام رأي خبري يف تقييم كامل صورة الورم يف 
  .أي جتربة على احليوانات

  ـــــــــــــــ
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  ٧- ٣الفصل 

  السمية التناسلية
  تعاريف واعتبارات عامة  ١- ٧- ٣
  اسليةالسمية التن  ١- ١- ٧- ٣

 التأثريات الضارة يف الوظيفة اجلنسية واخلصوبة يف الذكور واإلناث البالغني، وكـذلك             السمية التناسلية تشمل    
 من جمموعة   ٢٢٥وقد كيفت التعاريف الواردة أدناه من التعاريف املتفق عليها كتعاريف عملية يف الوثيقة              . السمية النمائية يف الذرية   

 بعنوان  IPCS/EHCمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       /درها الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية     اليت يص  معايري صحة البيئة  
وألغراض التصنيف، تناقش الظاهرة املعروفة إلحـداث     ". مبادئ لتقييم األخطار الصحية للتناسل املرتبطة بالتعرض للمواد الكيميائية        "

، نظراً ألن مناقشة مثل هذه التـأثريات        )٥-٣الفصل   (إطفار اخلاليا اجلنسية  رية حتت عنوان    تأثريات وراثية ذات أساس جيين يف الذ      
  . مستقلة هي إطفار اخلاليا اجلنسيةخطورة أنسب يف التناول حتت رتبة ،يعترب، يف نظام التصنيف احلايل

  :ويف نظام التصنيف هذا، تنقسم السمية التناسلية حتت عنوانني رئيسيني  
  ات الضارة يف الوظيفة التناسلية واخلصوبة؛التأثري  )أ(
  .التأثريات الضارة يف مناء الذرية  )ب(
وال ميكن عزو بعض التأثريات السمية التناسلية بشكل واضح إىل ضعف الوظيفة التناسـلية واخلـصوبة أو إىل                    

  .عام خطورة مع وضع بيان يةتناسلمسيات ذه التأثريات تصنف باعتبارها إال أن املواد الكيميائية اليت هلا ه. السمية النمائية

   الوظيفة التناسلية واخلصوبةعلىالتأثريات الضارة   ٢-١-٧-٣
وهذا ميكـن أن يـشتمل، دون أن      .  يف الوظيفة التناسلية واخلصوبة    يتدخلأي تأثري ملادة كيميائية من شأنه أن          

 إنتاج األمشاج ونقلها، أو ثريات الضارة عند بدء مرحلة البلوغ، أويقتصر، على تغيريات يف اجلهاز التناسلي األنثوي أو الذكري، أوالتأ
حـدوث    التناسلية املبكرة، أو   ةالشيخوخ نتائج احلمل، أو   الوالدة، أو  اخلصوبة، أو  السلوك اجلنسي، أو   سالسة الدورة التناسلية، أو   

  .تغيريات يف الوظائف األخرى اليت تعتمد على سالمة األجهزة التناسلية
 هذه  ُتعاملندرج اآلثار الضارة يف اإلرضاع أو من خالله يف السمية التناسلية، ولكن ألغراض التصنيف،               كما ت   

وذلك ألنه من املرغوب التمكن من تصنيف املواد الكيميائية بصورة حمددة لتعيني التأثري ). ١-٢-٧-٣انظر (التأثريات بصورة مستقلة 
  .طر حمدد عن هذا التأثري لألمهات املرضعاتالضار يف اإلرضاع حبيث ميكن توفري حتذير خب

   مناء الذريةعلىالتأثريات الضارة   ٣-١-٧-٣
يف النماء الطبيعي لنتاج احلمل، سواء قبـل الـوالدة أو    ية مبعناها األوسع أي تأثري يتدخل       تتضمن السمية النمائ    

 أو بعد الوالدة حىت  أو تعرض مناء الذرية قبل الوالدة   ل، قبل حدوث احلم    للسمية النمائية  بعدها، وينشأ نتيجة لتعرض أي من الوالدين      
غري أنه يعترب أن القصد من التصنيف حتت عنوان السمية النمائية هو بالدرجة األوىل توفري حتذير باخلطر للحوامل . وقت البلوغ اجلنسي

ية النمائية بصورة أساسية التأثريات الضارة الناشئة  لذلك فإنه، لألغراض العملية للتصنيف، تعين السم.ولقدرة الرجال والنساء التناسلية
وتشمل أهم مظاهر السمية . عمر الكائن احلي تظهر هذه التأثريات يف أية فترة من وميكن أن. أثناء احلمل، أو كنتيجة لتعرض الوالدين   

  .يفيالنمائية موت الكائن أثناء تطوره والتشوه اهليكلي أو التركييب وتغري النمو والقصور الوظ

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

174 

  معايري تصنيف املواد  ٢-٧-٣
  طورةفئات اخل  ١-٢-٧-٣

وينظر يف التأثريات يف الوظيفة التناسلية واخلصوبة . ألغراض التصنيف للسمية التناسلية، تدرج املواد يف إحدى فئتني  
  .قلةمست خطورةوباإلضافة إىل ذلك، تدرج التأثريات يف اإلرضاع يف فئة . والتأثريات يف مناء الكائن احلي

   املواد ذات السمية التناسليةخطورةفئات ): أ(١-٧-٣الشكل 
  معروفة أو مفترضة  بشرية مسية تناسليةةادم  :١الفئة 

 أو يف النمـاء يف      الوظيفة التناسلية واخلصوبة  تضم هذه الفئة املواد املعروفة بقدرهتا على إحداث تأثري ضار يف             
 على احليوانات ميكن أن تكملها معلومات أخرى لتوفري افتـراض        البشر أو اليت يوجد بشأهنا أدلة من دراسات       

ولألغراض التنظيمية، ميكن متييز املادة أيضاً علـى        . اإلنسانيف التناسل يف    التدخل  قوي أن للمادة قدرة على      
، أو من بيانات على     )ألف١الفئة  (أساس ما إذا كانت أدلة التصنيف مستقاة بصورة أساسية من بيانات بشرية             

  ).باء١الفئة (حليوانات ا

  سميتها التناسلية يف البشرمادة معروفة ب :ألف١الفئة 

  .يستند وضع املادة يف هذه الفئة بدرجة كبرية على أدلة مستقاة من البشر 

  تتسم بالسمية التناسلية يف البشريفترض أن املادة  :باء١الفئة 

وينبغي أن تـوفر    . أدلة مستقاة من حيوانات التجارب    اس  أسويقوم وضع املادة يف هذه الفئة بدرجة كبرية على           
تأثري ضار يف الوظيفة التناسـلية واخلـصوبة أو يف          البيانات الناجتة من دراسات على احليوانات أدلة واضحة على          

 مع عدم وجود تأثريات مسية أخرى، أما يف حالة حدوث السمية التناسلية مع تأثريات مسية أخـرى، فإنـه         النماء
بيد أنه حيثما تتوفر معلومات     .  أال يعترب التأثري يف التناسل نتيجة ثانوية غري نوعية للتأثريات السمية األخرى            ينبغي

  .٢، فإنه يكون من األنسب التصنيف يف الفئة اإلنساندارجة تثري الشك يف عالقة املادة بالتأثري يف 

  مادة يشتبه يف تأثريها السمي التناسلي يف البشر :٢الفئة 

تضم هذه الفئة املواد اليت يوجد بشأهنا بعض أدلة من البشر أو يف حيوانات التجارب، رمبا تكملها معلومـات                
 أما  ، مع عدم وجود تأثريات ضارة أخرى،      أو يف النماء  الوظيفة التناسلية واخلصوبة    أخرى، على تأثري ضار يف      

ينبغي أال يعترب التأثري يف التناسل نتيجة ثانوية غري يف حالة حدوث السمية التناسلية مع تأثريات مسية أخرى، فإنه 
وعلى . ١نوعية للتأثريات السمية األخرى، وحيثما تكون األدلة غري مقنعة بقدر كاف لتصنيف املادة يف الفئة                

 ٢سبيل املثال، قد جتعل نواحي القصور يف الدراسة نوعية األدلة غري مقنعة متاماً، مما جيعل التصنيف يف الفئـة                    
  .أكثر مالءمة
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  التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله خطورةفئة ): ب (١-٧-٣الشكل 
  التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله

ويقّدر أنه ال تتوفر معلومات عن مواد كثرية بشأن القدرة على . للتأثريات يف اإلرضاع أو من خاللهخصصت فئة مستقلة واحدة 
 يف اإلرضاع، أو اليت     تتدخل أهنا   ظهرغري أن املواد اليت متتصها النساء واليت        . خالل اإلرضاع إحداث تأثريات ضارة يف الذرية من       

بكميات تكفي إلثارة القلق على صحة الرضيع، ينبغي أن تصنف حبيث تبني هذه ) األيضمبا يف ذلك نواتج (قد توجد يف لنب األم   
  :ن أن يوضع هذا التصنيف على أساس ما يليوميك. اخلاصية اخلطرة على الرّضع الذين يتغذون بلنب األم

دراسات االمتصاص، األيض، والتوزيع، واإلفراز، اليت تبني احتمال وجود املادة يف لنب األم مبستويات حمتملة السمية؛                 )أ(
  أو/و

ول يف لنب األم نتائج دراسة جيل أو جيلني من احليوانات توفر أدلة واضحة على حدوث تأثري ضار يف الذرية نتيجة للتح )ب(
  أو/أو تأثري ضار يف نوعية اللنب؛ و

 .أدلة بشرية تشري إىل خطر على الرّضع أثناء فترة الرضاعة الطبيعية )ج(

  أساس التصنيف  ٢-٢-٧-٣
ويقصد من التصنيف   . جيرى التصنيف على أساس املعايري املناسبة املبينة أعاله، وعلى تقييم الوزن الكلي لألدلة              ١-٢-٢-٧-٣

 اليت تتسم خباصية نوعية متأصلة إلحداث تأثري ضار يف التناسل، وينبغي عدم              الكيميائية دة مسية تناسلية استخدامه لتصنيف املواد     كما
  .تصنيف املواد الكيميائية إذا كان هذا التأثري ينتج فقط كنتيجة ثانوية غري نوعية لتأثريات مسية أخرى

  .السمية يف مناء الذرية دراسة التأثري احملتمل للسمية يف األمومن املهم يف تقييم التأثريات   ٢-٢-٢-٧-٣
 أدلة موثوق هبا ألف،١، يف حالة األدلة البشرية اليت توفر األساس األوىل للتصنيف يف الفئة وجيب أن تكون هناك  ٣-٢-٢-٧-٣

ية املثالية من دراسات وبائية جيدة تتضمن       وُتستمد األدلة املستخدمة للتصنيف من الناح     .  التناسل يف البشر   علىعلى وجود تأثري ضار     
وينبغي استكمال البيانات األقل . التباين وأاستخدام جمموعات ضابطة مناسبة، وتقييما متوازناً، وإيالء االعتبار الواجب لعوامل التحيز      

  .باء١ر يف التصنيف يف الفئة حيوانات التجارب، وينبغي النظ افية من دراسات علىالدراسات البشرية ببيانات ودقة املأخوذة من 
  وزن األدلة  ٣-٢-٧-٣
وهذا يعين أنه جيب دراسة كـل      . جيرى التصنيف يف فئة السمية التناسلية على أساس تقدير للوزن الكلي لألدلة             ١-٣-٢-٧-٣

 الوبائية وتقارير احلالة يف     ساتوتدخل يف ذلك املعلومات املستقاة من الدرا      . املعلومات املتاحة اليت تؤثر يف تعيني السمية التناسلية معاً        
 التناسلية النوعية إىل جانب نتائج دراسات السمية شبه املزمنة واملزمنة واخلاصة يف احليوانات، اليت توفر معلومـات                  البشر والدراسات 

ميائية املماثلـة املتـصلة   كذلك ميكن إدراج تقييم املواد الكي.  املتصلة هبا الصماء ذات صلة بشأن السمية يف األعضاء التناسلية والغدد       
ويتأثر الوزن الذي يعطى لألدلة املتاحة      . باملادة موضع الدراسة، وال سيما عندما تكون املعلومات عن املادة موضوع الدراسة شحيحة            

وعات، وعدد بعوامل منها نوعية الدراسات واتساق النتائج، وطبيعة وشدة التأثريات، ومستوى الداللة اإلحصائية لالختالفات بني اجملم
غري . معاً يف تعيني وزن لألدلة    وجتمع النتائج اإلجيابية والسلبية     . جود حتيز لبشر وعدم و   على ا  التأثريات املقيسة، ومالءمة سبيل التطبيق    

انظر (لتصنيف  قد يربر اأحيائية تنفذ وفقاً ملبادئ علمية جيدة وحتقق نتائج إجيابية ذات داللة إحصائية أو إجيابيةأن إجراء دراسة واحدة 
  ).٣-٢-٢-٧-٣أيضاً 

وميكن احلصول على معلومات مناسبة من دراسات احلركية السمية يف احليوانات واإلنسان، ونتائج دراسة موقـع                  ٢-٣-٢-٧-٣
اآللية احملددة  وعندما يثبت بشكل قاطع أن      . التأثري وآلية أو طريقة التأثري، اليت ميكن أن تقلل أو تزيد القلق إزاء اخلطر على صحة اإلنسان                

بوضوح أو طريقة العمل ليست ذات صلة بالنسبة لإلنسان أو عندما تكون االختالفات يف احلركية السمية واضحة بشدة حبيث يصبح من 
  .جارباملؤكد أن اخلاصية اخلطرة ال تظهر يف اإلنسان، حينئذ ال ينبغي أن تصنف املادة اليت حتدث تأثرياً ضاراً يف التناسل يف حيوانات الت
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ويف بعض دراسات السمية التناسلية يف حيوانات التجارب، قد تعترب التأثريات املسجلة الوحيدة ذات داللة مسية                  ٣-٣-٢-٧-٣
وهذه تشمل التغريات البسيطة يف بارامترات النطفة       . ويف هذه احلاالت قد ال يترتب عليها بالضرورة تصنيف للمادة         . منخفضة أو دنيا  

لقائية يف اجلنني، والتغريات البسيطة يف نسب متغريات اجلنني الشائعة كما يالحظ يف فحوص اهليكل العظمي،                أو يف حدوث عيوب ت    
  .أو يف أوزان اجلنني، أو االختالفات البسيطة يف التقييمات النمائية بعد الوالدة

اضحة على مسية تناسلية نوعيـة يف  ويتوقع أن تعطي البيانات املستقاة من الدراسات على احليوانات عادة أدلة و            ٤-٣-٢-٧-٣
غري أنه إذا ترافق حدوث السمية النمائية مع تأثريات مسية أخرى يف األم، فـإن               .  األخرى النظميةحالة عدم وجود التأثريات السمية      

اجلنني / النطفةات الضارة يفوالنهج املفضل هو دراسة التأثري. التأثري احملتمل للتأثريات الشاملة الضارة ينبغي أن يتم تقييمه بقدر اإلمكان
 يف تلك التأثريات، وذلك كجزء من وزن        تدخلت أن تكون قد     حيتملأوالً، مث تقييم السمية األمومية، إىل جانب أي تأثريات أخرى           

بعاد مثل هـذه    وميكن است . التأثريات النمائية اليت تالحظ عند اجلرعات السمية يف األم        تلقائياً    تستبعد أالوبصفة عامة، ينبغي    . األدلة
  .التأثريات فقط على أساس كل حالة على حدة عندما تثبت عالقة سببية أو عندما تدحض هذه العالقة

 سمية النمائية ترجع إىل آلية نوعيـة      ويف حالة توفر بيانات مناسبة، يكون من املهم حماولة تعيني ما إذا كانت ال               ٥-٣-٢-٧-٣
وعمومـاً، ينبغـي أال     .  يف األم  homeostasisلبدين  ، من قبيل اإلجهاد أو اضطراب االتزان ا       بوساطة األم أو إىل آلية ثانوية غري نوعية       

اجلنني، ما مل ميكن بوضوح إثبات أن هذه التأثريات هي تأثريات ثانوية  /النطفةيستخدم وجود مسية أمومية يف إنكار نتائج التأثريات يف          
. أثريات يف الذرية ذات داللة، مثل التأثريات اليت ال تزول كالتشوهات اهليكليةوهذا هو احلال بوجه خاص عندما تكون الت. غري نوعية

ويكون من املعقول يف بعض احلاالت افتراض أن السمية التناسلية ترجع إىل تأثري ثانوي ناتج من السمية األمومية، وتستبعد التأثريات                    
 ويكون هناك هزال شديد؛حياة طبيعية يث ال تستطيع األمهات أن يعشن على سبيل املثال إذا كانت املادة الكيميائية شديدة السمية حب

  .تكون األمهات قادرات على إرضاع الصغار؛ أو يكن منهكات أو حيتضرن وال
  السمية األمومية  ٤-٢-٧-٣
الـسمية يف األم،     طوال مدة احلمل وأثناء املراحل املبكرة بعد الوالدة نتيجة للتأثريات            الذريةميكن أن يتأثر مناء       ١-٤-٢-٧-٣

 من املهم   كولذل. سواء من خالل آليات غري نوعية تتصل بإجهاد األم واضطراب اتزاهنا البدين أو آليات تأثري حمددة متصلة باألمومة                 
عقـدة  وهي مسألة م  . عند تفسري احلصيلة النمائية للبت يف التصنيف من حيث التأثريات النمائية دراسة التأثري احملتمل للسمية األمومية               

خدام رأي خبري وهنج لوزن األدلـة باالسـتعانة      وينبغي است . بسبب الشكوك اليت حتيط بالعالقة بني السمية األمومية واحملصلة النمائية         
. ميع الدراسات املتاحة لتعيني درجة التأثري الذي ميكن إرجاعه إىل السمية األمومية عند تفسري معايري تصنيف التـأثريات النمائيـة                   جب

 أن تكون قد حيتملاجلنني، ومن مث دراسة السمية األمومية إىل جانب أي عوامل أخرى /النطفة أوالً دراسة التأثريات الضارة يف  وينبغي
  . يف هذه التأثريات، مثل وزن األدلة، للمساعدة يف التوصل إىل استنتاج بشأن التصنيفتدخلت

 األمومية قد تؤثر يف النماء، تبعاً لشدهتا، عن طريق آليات ثانوية  أن السمية، على أساس املالحظة العملية،ويعتقد  ٢-٤-٢-٧-٣
غري نوعية تنتج تأثريات مثل اخنفاض وزن اجلنني وتأخر تكوين العظام، ورمبا عودة امتصاص أنسجة العظم أو حدوث تـشوهات يف                     

 التأثريات النمائية والسمية األموميـة العامـة        بيد أن العدد احملدود للدراسات اليت حبثت العالقة بني        . سالالت بعض أنواع احليوانات   
وتعترب التأثريات النمائية اليت حتدث حىت يف وجود مسية أموميـة  . فشلت يف إثبات عالقة متسقة قابلة للتكرارية عرب األنواع البيولوجية   

. ات النمائية نتيجة ثانوية للسمية األمومية     على أساس حالة حبالة، أن التأثري     ،   على السمية النمائية، ما مل ميكن االثبات دون لبس         دليالً
تـزول    ال  داللة يف الذرية، من قبيـل التـأثريات الـيت          اء تصنيف حيثما يوجد تأثري مسي ذو      وفضالً عن ذلك، ينبغي النظر يف إجر      

  .، وحاالت القصور الوظيفي الشديدة بعد الوالدةاجلنني/النطفةكالتشوهات يف التكوين، وموت 
لمواد الكيميائية اليت ال تنتج مسية منائية إال بالترافق مع السمية األمومية، حىت إذا   لينبغي استبعاد التصنيف تلقائياً     وال    ٣-٤-٢-٧-٣

غري أنـه عنـدما   . ١ أنسب من الفئة    ٢ يعترب التصنيف يف الفئة      ويف مثل هذه احلالة، قد    . أثبت وجود آليات تأثري حمددة متصلة باألمومة      
 شديد، أو أن تكون األمهات منهكات أو عـاجزات عـن            ل شديدة السمية حبيث يترتب عليها موت األم أو هزا         تكون مادة كيميائية  

 .إرضاع الصغار، قد يكون من املعقول افتراض أن السمية النمائية ناشئة فقط كنتيجة ثانوية للسمية األمومية واستبعاد التأثريات النمائيـة                  
املولود، وتـأخر   /صلة يف حالة حدوث تغريات منائية طفيفة من قبيل نقص بسيط يف وزن اجلنني             يكون التصنيف هو بالضرورة احمل      ال وقد

  .تكوين العظام عند مالحظته بالترافق مع السمية األمومية
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ويلزم تقييم بيانات هذه املالحظات، يف حالة . وترد أدناه بعض املالحظات املستخدمة يف تقدير السمية األمومية        ٤-٤-٢-٧-٣
  . وعالقة اجلرعة باالستجابةاألحيائيةا، يف ضوء داللتها اإلحصائية أو توفره

دة حدوث حاالت املوت بني األمهات املتناوالت بالبحـث باملقارنـة    اينبغي اعتبار زي  : وفيات األمومة   )أ(
ها باجملموعات الضابطة دليالً على السمية األمومية إذا كانت الزيادة حتدث مرتبطة باجلرعة وميكن إرجاع

  يف املائة يعترب مفرطـاً،     ١٠ومعدل املوت األمومي الذي يزيد على       .  للمادة املختربة  النظميةإىل السمية   
  .ينبغي عادة النظر يف إخضاع بيانات ذلك املستوى من اجلرعات ملزيد من التقييم وال

عـدد حـاالت    /نويةعدد احليوانات امل  عدد احليوانات اليت تظهر انسدادات منوية أو        : (مؤشر التزاوج   )ب(
  )١()١٠٠× التزاوج 

  )١()١٠٠× عدد حاالت التزاوج /عدد اإلناث اليت هبا غرس نسيج حي: (مؤشر اخلصوبة  )ج(
  )إذا متكنت اإلناث من إمتام الوالدة: (مدة احلمل  )د(

ينبغي أن يتضمن تقييم السمية األمومية دراسة الـتغري يف وزن جـسم             : وزن اجلسم وتغري وزن اجلسم      )ه(
وحـساب متوسـط    . حيثما تتوفر هذه البيانات   ) املصحح(أو وزن جسم األمهات املعدل      /ألمهات و ا

ويل والنهائي مطروحاً منه وزن  للتغري يف وزن جسم األم، أي الفرق بني وزن اجلسم األ)مصحح(معدل 
 أو حدث   قد يدل على ما إذا كان التأثري أمومياً       ) أو كبديل لذلك، جمموع أوزان األجنة     (رحم احلامل   
 للسمية األمومية بسبب التقلبات     مؤشراًويف األرانب، قد ال تكون الزيادة يف وزن اجلسم          . داخل الرحم 

  .الطبيعية يف وزن اجلسم أثناء احلمل

إن مالحظة نقص واضح يف متوسط استهالك الغذاء أو املاء يف ): إذا كان ذا صلة (استهالك الغذاء واملاء   )و(
 األموميـة، بالبحث باملقارنة مع اجملموعة الضابطة قد تكون مفيدة يف تقييم السمية            األمهات املتناوالت   

وينبغي تقييم التغريات يف اسـتهالك      .  يف الغذاء أو يف ماء الشرب      ارختبسيما عندما تعطى مادة اال     وال
لحوظة تظهـر   الغذاء أو املاء بالترافق مع أوزان اجلسم يف األمهات عند حتديد ما إذا كانت التأثريات امل               

  . يف الغذاء أو املاءمادة االختبارمسية أمومية، أو ببساطة أكثر، عدم استساغة 

مبا يف ذلك العالمات السريرية، واملؤشرات الصحية، وعلم الدم، ودراسات الكيمياء  (التقييمات السريرية  )ز(
ية يف األمهـات    إن مالحظة زيادة معدل حدوث عالمات سريرية ذات داللة على الـسم           ): السريرية

فإذا استخدم .  السمية األموميةتقييماملتناوالت بالبحث باملقارنة مع اجملموعة الضابطة قد تكون مفيدة يف 
 تسجيل أنواع العالمات السريرية، ومعـدل حـدوثها،         وينبغي السمية األمومية،    لتقديرهذا كأساس   

الغيبوبة واهلزال  : اضحة للتسمم األمومي  وتشمل العالمات السريرية الو   . ودرجتها، ومدهتا، يف الدراسة   
  .الترنح، أو صعوبة التنفس وأفقدان استجابة التصحيح االرجتاعية  وأفرط النشاط  وأالشديد 

 الـسمية   كاشـفة  الوفـاة  بعد   أو شدة نتائج التشريح   /تكون زيادة تكرار و   قد  : الوفاةبيانات ما بعد      )ح(
 املرضية العيانية أو اجملهرية، أو البيانات املتعلقة بـوزن          وميكن أن يشمل ذلك نتائج الفحوص     . األمومية

. األعضاء، من قبيل وزن األعضاء املطلق، أو نسبة وزن العضو إىل اجلسم، أو نسبة وزن العضو إىل املخ                 
األعضاء املستهدفة املـشتبه    (تغري واضح يف متوسط وزن العضو املستهدف املشتبه فيه          ومالحظة وجود   

ت املتناوالت بالبحث، مقارناً مع اجملموعة الضابطة، ميكن أن يعترب دليالً على الـسمية              يف األمها ) فيها
  .)األعضاء املتأثرة(ة تغري واضح يف العضو املتأثر األمومية إذا دعمته مالحظ

____________  
 .من املعترف به أن هذا املؤشر يتأثر أيضاً بالذَكر  )١(
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  احليوانات والبيانات التجريبيةالبيانات عن   ٥-٢-٧-٣
ة النمائيـة   ـار السمي ـاملستوى الدويل؛ وتشمل هذه طرائق الختب     يتوفر عدد من طرائق االختبار املقبولة على          ١-٥-٢-٧-٣
ـ ـا بعـ، وطرائق الختبار السمية ما حول الوالدة وم)ICH S5A, 1993، والتوجيه OECD 414مثل توجيه االختبار ( والدة ـد ال

(ICH S5B, 1995) نظمة التعاون والتنمية  مل٤١٦ و٤١٥توجيها االختبار ( وطرائق الختبار السمية يف جيل واحد أو جيلنيOECD.(  
ختبار التمهيدي  لال٤٢١التوجيه (ولتربير التصنيف ميكن كذلك استخدام النتائج املستقاة من اختبارات الفحص   ٢-٥-٢-٧-٣

النمائيـة   - الختبار فحص السمية التناسلية      ٤٢٢، والتوجيه   يف امليدان االقتصادي  النمائية ملنظمة التعاون والتنمية      -للسمية التناسلية   
، رغم أنه من املعروف أن جودة هذا الدليل أقل موثوقية من            )النمائية/ مع اختبار فحص السمية التناسلية     دراسة مسية اجلرعات املتكررة   

  .النتائج املستقاة من الدراسات الكاملة
ات مسية اجلرعات املتكررة وميكن أن تستخدم كأساس للتصنيف التأثريات الضارة أو التغريات امللحوظة يف دراس  ٣-٥-٢-٧-٣

، اليت يعتقد أهنا تضعف الوظيفة التناسلية واليت تظهر يف حالة عدم وجود مسية شاملة واضحة، من قبيل التغريات األمدالقصرية والطويلة 
  .النسيجية املرضية يف املناسل

، أو االختبارات يف غـري الثـدييات،        وقد تسهم يف إجراءات التصنيف األدلة املستقاة من االختبارات املعملية           ٤-٥-٢-٧-٣
ويتعني يف مجيع احلاالت اليت من هذا النوع االستعانة برأي خبري لتقدير .  النشاط-واختبار املواد املتشاهبة باستخدام عالقات التركيب 

  .وينبغي عدم استخدام بيانات غري كافية كدعامة أساسية للتصنيف. كفاية البيانات
.  الدراسات على احليوانات باستخدام سبل تعريض ذات صلة بالسبيل احملتمل للتعرض البـشري             ويفضل إجراء   ٥-٥-٢-٧-٣

ومثل هذه الدراسات تكون مفيدة عادة      . غري أن دراسات السمية التناسلية جترى عادة يف املمارسة العملية باستخدام السبيل الفموي            
 إثبات أن اآللية احملددة بوضوح أو أسلوب        قاطعةبيد أنه إذا أمكن بصورة      . ةلتقييم اخلواص اخلطرة للمادة فيما يتعلق بالسمية التناسلي       

التأثري ليس ذا صلة بالبشر أو عندما تكون االختالفات يف احلركية السمومية شديدة حبيث يكون من املؤكد أن هذه اخلاصية اخلطـرة   
  . ضاراً يف تناسل حيوانات التجاربتظهر يف البشر، فإنه ينبغي عدم تصنيف املادة اليت ال حتدث تأثرياً لن
 احلذر يف تفسري الدراسات اليت تستخدم فيها سبل تعريض مثل احلقن الوريدي أو احلقن                بالغ وال بد من توخي     ٦-٥-٢-٧-٣

ـ    واقعية من املادة املختربة، أو حت     داخل الصفاق، اليت قد تسفر عن تعرض األعضاء التناسلية ملستويات عالية غري              عياً دث تلفـاً موض
  .لألعضاء التناسلية، بالتهيج على سبيل املثال، وينبغي أال تستخدم هذه البيانات يف حد ذاهتا عادة كأساس للتصنيف

 وهناك اتفاق عام على مفهوم اجلرعة احلدية، اليت قد يعترب أن حدوث تأثري ضار يف اجلرعـات الـيت تعلوهـا                     ٧-٥-٢-٧-٣
يف إال أنه ال يوجد اتفاق داخل فرقة العمل التابعة ملنظمة التعاون والتنميـة              .  إجراء تصنيف  يدخل يف نطاق املعايري اليت تؤدي إىل       ال

وحتدد بعض توجيهات االختبار جرعة حدية، والبعض اآلخر        .  بشأن إدراج جرعة حمددة كجرعة حدية يف املعايري        امليدان االقتصادي 
ميكن بلوغ   الكرب إذا كان التعرض البشري املتوقع عالياً بدرجة كافية حبيثيعني اجلرعة احلدية مع بيان أنه قد يلزم استخدام جرعات أ

كما أن تعيني جرعة حدية قد ال يكون مناسباً لألوضاع اليت يكون فيها البشر أكثـر                . هامش التعرض الكايف يف حالة اجلرعة احلدية      
  .األنواع البيولوجيةحساسية من النموذج احليواين بسبب االختالفات يف احلركية السمومية بني 

ومن حيث املبدأ، فإن التأثريات الضارة يف التناسل عند مستويات جرعة عالية جداً يف الدراسات على احليوانات       ٨-٥-٢-٧-٣
ال تؤدي عادة إىل تصنيف، ) الوفياتعلى سبيل املثال اجلرعات اليت تسبب اهلزال الشديد، وفقدان الشهية الشديد، وفرط معدل (فقط 
 تتوفر معلومات أخرى، مثل معلومات عن احلركية السمومية تدل على أن البشر ميكن أن يكونوا أكثر حساسية من احليوانات،                    مل ما

ويرجى أيضاً الرجوع إىل القسم املتعلق بالسمية األمومية لالطالع على مزيد من التوجيهات يف              . حبيث تشري إىل أن التصنيف مناسب     
  .هذا اجملال

الفعلية يتوقف على طريقة االختبار اليت استخدمت للحصول على نتائج االختبار، " اجلرعة احلدية"أن حتديد  غري    ٩-٥-٢-٧-٣
بشأن دراسات مسية اجلرعات املتكررة بطريق الفم، يوصى باسـتخدام          يف امليدان االقتصادي    فمثالً، يف توجيه منظمة التعاون والتنمية       

  . ما مل تبني االستجابة البشرية املتوقعة باحلاجة إىل مستوى جرعة أعلىكغم،/ مغم١ ٠٠٠ مقدارها  أعلىجرعة حدية
  .ويتطلب األمر مزيداً من املناقشات بشأن إدراج جرعة حمددة كجرعة حدية يف املعايري  ١٠-٥-٢-٧-٣
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  معايري تصنيف املخاليط  ٣-٧-٣
  تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن املخلوط بأكمله  ١-٣-٧-٣

ملخاليط على أساس بيانات االختبار املتاحة ملكونات املخلـوط املفـردة باسـتخدام القـيم               يوضع تصنيف ا    
وقد يعدل التصنيف على أساس كل حالة على حدة تبعاً لبيانـات االختبـار املتاحـة                . ملكونات املخلوط التركيزات  حدود  /احلدية

املخلوط الكامل قاطعة مع مراعاة اجلرعة وعوامل أخرى مثل         ويف هذه احلاالت، ال بد من إثبات أن نتائج اختبار           . للمخلوط بأكمله 
وينبغي االحتفاظ بوثـائق    . يف نظم اختبار السمية التناسلية    ) التحليل اإلحصائي، وحساسية االختبار   مثل  (املدة واملالحظات والتحليل    

  .كافية تدعم التصنيف لالستعراض حسب الطلب

  مبادئ االستكمال: بيانات عن املخلوط بأكملهتصنيف املخاليط يف حالة عدم توفر   ٢-٣-٧-٣
رب لتعيني مسيته التناسلية، لكن توجد بيانات كافية عن كل من مكوناتـه             حيثما ال يكون املخلوط نفسه قد اختُ        ١-٢-٣-٧-٣

مال التالية املتفق  املخلوط، تستخدم هذه البيانات وفقاً لقواعد االستك       خطورةاملفردة واملخاليط املشاهبة اليت تتيح بشكل مرض وصف         
 املخلوط بدون احلاجة إىل     خطورةوهذا يضمن أن تستخدم يف عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى حد ممكن يف وصف                . عليها

  .إجراء اختبار إضايف يف احليوانات
  التخفيف  ٢-٢-٣-٧-٣

، ميكن تـصنيف    ىخرأل للمكونات ا  عند ختفيف خملوط خمترب مبادة ختفيف ال يتوقع أن تؤثر يف السمية التناسلية              
  .املخلوط املخفف اجلديد باعتباره معادالً للمخلوط األصلي املخترب

  دفعات اإلنتاج  ٣-٢-٣-٧-٣
ميكن افتراض أن تكون قدرة السمية التناسلية لدفعة إنتاج خمتربة من خملوط ما معادلة بصورة رئيسية لقدرة دفعـة                     

يـربر   ، ما مل يكن هناك مـا      فسه، عندما يكون قد أنتجها أو أشرف عـلى إنتاجها الصانع نفسه          أخرى غري خمتربة من املنتج التجاري ن      
  .ويلزم يف هذه احلالة إجراء تصنيف جديد. االعتقاد بوجود اختالف واضح يف التركيب أدى إىل تغّير قدرة السمية التناسلية هلذه الدفعة

  املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية  ٤-٢-٣-٧-٣
  :ما يلية حاليف 

  باء؛+ ألف   ‘١‘  :وجود خملوطني  )أ(
  باء؛+ جيم   ‘٢‘    

   السمية التناسلية، هو نفسه يف املخلوطني؛من حيثتركيز املكون باء،   )ب(
  ؛‘٢‘ يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(
 نفـسها  اخلطورةا يف فئة ـرة رئيسية، أي أهنمتتوفر بيانات للمكونني ألف وجيم ومها متعادالن بصو       )د(

  .يتوقع أن يؤثرا يف السمية التناسلية للمكون باء وال
 مصنفاً فعالً عن طريق االختبار، أمكن تعيني فئة السمية نفسها للمخلوط اآلخر             ‘٢‘ أو   ‘١‘املخلوط  إذا كان   و  

  .طورةيف نفس فئة اخل
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   فقط املخلوطمكوناتبعض ن مجيع أو عن تصنيف املخاليط عند توفر بيانات ع  ٣-٣-٧-٣
 للسمية  ٢ أو الفئة    ١تناسلية عندما يكون مكون واحد على األقل مصنفاً يف الفئة           وط يف فئة مسية     املخليصنف    ١-٣-٣-٧-٣

 أدنـاه   ١-٧-٣التركيز املناسب كما هو مبني يف اجلدول        حد  / املناسبة  من القيمة احلدية   أعلىالتناسلية وموجوداً بتركيز يساوي أو      
  . على التوايل٢ والفئة ١ للفئة
ألقـل  على ا   حيتوي مواد تؤثر يف اإلرضاع أو من خالله إذا كان حيتوي مكوناً واحداً             هيصنف املخلوط باعتبار    ٢-٣-٣-٧-٣

 بشأن  ١-٧-٣ ، كما هو مبني يف اجلدول     املناسبالتركيز  حد  / املناسبة  القيمة احلدية   أو أعلى من    يساوي مصنفاً يف هذه الفئة بتركيز    
  .الفئة اإلضافية للمواد اليت تؤثر يف اإلرضاع أو من خالله

التركيزات ملكونات املخلوط املصنفة يف فئات السمية التناسلية أو حدود /القيم احلدية  :١-٧-٣اجلدول 
  )أ(تصنيف املخلوطتؤدي إىل ، اليت تأثرياهتا يف اإلرضاع أو من خالله بسبب

  :احلدية اليت تؤدي إىل تصنيف املخلوط يف الفئةالتركيزات /القيم احلدية  
 :املكون مصنف يف   مسية تناسلية١الفئة 

  باء ١الفئة   ألف ١الفئة 
فئة إضافية للتأثريات يف    مسية تناسلية٢الفئة 

  رضاع أو من خاللهاإل
  مسية تناسليةألف١الفئة  )١الحظة امل( يف املائة ٠,١≥
 )٢املالحظة ( يف املائة ٠,٣≥

--  --  --  

   مسية تناسليةباء١الفئة  )١املالحظة ( يف املائة ٠,١≥
-- 

 )٢املالحظة ( يف املائة ٠,٣≥
-- -- 

   مسية تناسلية٢الفئة  )٣الحظة امل( يف املائة ٠,١≥
-- -- 

 )٤الحظة امل( يف املائة ٠,٣≥
-- 

فئة إضافية للتـأثريات يف )١الحظة امل( يف املائة ٠,١ ≥
 -- -- االرضاع أو من خالله

 )٢الحظة امل( يف املائة ٠,٣ ≥

ى مراعاة االختالفات يف ممارسات تبليغ معلومات اخل        نطوي هذا املخطط التوافقي للتصني    ي  )أ( ويتوقع أن يكون عدد املخـاليط الـيت        .  يف النظم القائمة   طورةف عـل
  .وسيتطور الوضع مع مرور الوقت لتحقيق هنج أكثر تنسيقاً. تحذير على بطاقة الوسمع بيان للأثر به صغرياً؛ وستنحصر االختالفات يف وضستت

أو مادة مصنفة يف الفئة اإلضافية للتأثريات يف  ١ مسية تناسلية من الفئة ا ذاًمكون  أو املادةاحتواء املخلوطيف حالة   :١املالحظة 
 مجيع السلطات التنظيمية تقتضي إدراج معلومات يف صحيفة بيانـات   يف املائة، فإن   ٠,٣ إىل ٠,١بتركيز من   اإلرضاع أو من خالله     

وقد ختتار بعض السلطات وضع بطاقة وسم عند        . غري أن وضع بيان للتحذير على بطاقة الوسم للتحذير اختياري         . السالمة عن املنتج  
  .أخرى وضع وسم يف هذه احلالة يف املائة، بينما قد ال تقتضي سلطات ٣,٠ إىل ٠,١وجود املكون يف املخلوط بتركيز من 

أو مادة مصنفة يف الفئة اإلضافية للتأثريات يف  ١ مسية تناسلية من الفئة ا ذاًمكون  أو املادةاحتواء املخلوطيف حالة    :٢املالحظة 
 بطاقة الوسم على    صحيفة بيانات السالمة وبيان للتحذير يف      عموماً وضع   يف املائة، فإنه ُيتوقع    ٠,٣ ≥بتركيز  اإلرضاع أو من خالله     

  .حد سواء
 يف املائة، فإن مجيـع      ٣,٠ إىل   ٠,١ ن يف املخلوط بتركيز م    ٢مكون ذي مسية تناسلية من الفئة       وجود  يف حالة     :٣املالحظة 

غري أن وضع بيان التحـذير يف بطاقـة الوسـم           . السلطات التنظيمية تقتضي إدراج معلومات يف صحيفة بيانات السالمة عن املنتج          
 يف  ٣,٠ إىل   ٠,١وقد ختتار بعض السلطات وضع بيان التحذير يف بطاقة الوسم عند وجود املكون يف املخلوط بتركيز من                  . اختياري

  .املائة، بينما قد ال تقتضي سلطات أخرى وضع وسم يف هذه احلالة
ئة فإنه يتوقع عموماً طلب      يف املا  ٣,٠ ≥ يف املخلوط بتركيز     ٢يف حالة وجود مكون ذي مسية تناسلية من الفئة            :٤املالحظة 

  . وسم على حد سواءوضعصحيفة بيانات السالمة 
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  طورةتبليغ معلومات اخل  ٤-٧-٣
 الوسـم : طـورة غ معلومات اخل  ـتبلييف   املتعلقة باشتراطات الوسم     واالعتبارات احملددة ترد االعتبارات العامة      

 أمثلة للبيانـات التحذيريـة والرسـوم        ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (
  . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصة بذلك

  عناصر الوسم للسمية التناسلية: ٢-٧-٣اجلدول 

  ١الفئة  
  ٢الفئة   )باء١ وألف١الفئة (

فئة إضافية للتأثريات يف اإلرضاع أو 
  من خالله

  بدون رمز  يخطر صح  خطر صحي  الرمز
  بدون كلمة تنبيه  حتذير  خطر  كلمة التنبيه
يذكر التأثري (قد يضر اخلصوبة أو اجلنني   بيان اخلطورة

يذكر سبيل ( )احملدد إذا كان معروفاً
 التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه

ب ـ أخرى تسب تعرضتوجد سبل ال
  )اخلطر نفسه

يشتبه بأنه يضر اخلصوبة أو اجلنني 
 )عروفاًـ احملدد إذا كان ميذكر التأثري(

رض إذا ثبت ـيذكر سبيل التع(
 ال توجد سبل ة أنهـبصورة قاطع

  ) أخرى تسبب اخلطر نفسهتعرض

 .ال الرضاعة الطبيعيةـقد يؤذي أطف
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  تصنيفال بشأن منطق القرار  ٥- ٧- ٣
  منطق القرار بشأن السمية التناسلية  ١- ٥- ٧- ٣

ة شدويوصى ب. ام التصنيف املنسق ولكنه يرد هنا كتوجيه إضايفال ميثل منطق القرار التايل جزءاً من نظ   
  .أن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار

   بشأن تصنيف املواد١- ٧- ٣منطق القرار   ١- ١- ٥- ٧- ٣

  )تابع يف الصفحة التالية(

  نعم

 التصنيف غري ممكن  ال  ملادة بيانات عن مسيتها التناسلية؟عن ا هل تتوفر :املادة

 نعم

 :هل املادة)٢- ٧- ٣انظر (وفقاً للمعايري 
   أومسية للتناسل البشري، بأهنا معروفة  )أ(
  ؟مسية للتناسل البشري أهنا يفترض  )ب(

 .ن األدلةحيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف هنج وز

 ال

  نعم

  ١الفئة 

 
  خطر

  ٢الفئة 

  
  حتذير

  ال تصنف

 ال

  ؟مسية للتناسل البشري أن املادة يشتبههل ) ٢-٧-٣انظر (وفقاًً للمعايري 
  . األدلةوزنو  قوةحيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف هنج
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   بشأن تصنيف املخاليط٢- ٧- ٣ار منطق القر  ٢- ١- ٥- ٧- ٣

  )تابع يف الصفحة التالية(

____________  
 ١-٧-٣ ويف اجلـدول     ٢-٣-٣-١، الفقرة   ٣-١يف الفصل   " التركيزاتحدود  /استخدام القيم احلدية  " انظر   ،لالطالع على تركيزات حدية حمددة      )٢(

  .هبذا الفصل
ئ االستكمال، جيـب أن تـكون بيانـات ذلـك املخلـوط قاطعـة وفقـاً للفقـرة             بيانات ملخلوط آخر يف تطبيق مباد      استخداميف حالة     )٣(

٢-٣-٧-٣.  

   التصنيف على أساس مكونات املخلوط املفردة

 أساس كل حالة على حدة  التصنيف املعدل على

حـدود/القـيم احلديـة     باستخدام مكونات املخلوط املفردةيوضع تصنيف املخلوط على أساس بيانات االختبار املتاحة عن :املخلوط
بناء على بيانات االختبار املتاحة للمخلوط ككـل أووقد يعدل التصنيف على أساس كل حالة على حدة          . التركيزات هلذه املكونات  

لالطالع على مزيد من التفاصـيل، انظـر. انظر أدناه تعديل التصنيف على أساس كل حالة على حدة         . أساس مبادئ االستكمال  على  
  .٣-٣-٧-٣ و٢-٣-٧-٣ و١-٣-٧-٣املعايري يف 

 

 للمـواد الـسمية١هل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً يف الفئـة
  :التناسلية عند

  ؟)٢(يف املائة ٠,١ ≥  )أ(
 ؟)٢(يف املائة ٠,٣ ≥  )ب(

 نعم

  ١الفئة 

  
  خطر

 ال

 للمواد الـسمية٢ الفئةيفهل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً
  : عندالتناسلية

  ؟ )٢(  يف املائة٠,١ ≥  )أ(
 ؟)٢(  يف املائة٣,٠ ≥  )ب(

  نعم

  ٢الفئة 

   حتذير  

 ال

  ال يصنف

هل تتوفر بيانات اختبار للمخلوط
   بأكمله؟

 

 نعم
هل نتائج اختبار املخلوط قاطعة مـع
أخذها يف احلسبان اجلرعـة وعوامـل
أخرى مثل املدة واملالحظات والتحليل

التحليـل اإلحـصائي وحـساسية      مثل  (
  يف نظم اختبار السمية التناسلية؟) االختبار

يصنف يف الفئة 
  املناسبة

   
  خطر
  أو
  حتذير
  أو

 ال يصنف

  ال  نعم

 ال

 التصنيف على أساس مكونـات املخلـوط:انظر أعاله 
  .املفردة

 )٣(هل تنطبق مبادئ االستكمال؟

 )٤-٢-٣-٧-٣ إىل١-٢- ٣- ٧- ٣انظر املعايري يف (

  ال

  نعم
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  من خالله اإلرضاع أو يفأثريات منطق القرار بشأن تصنيف الت  ٢- ٥- ٧- ٣
  بشأن املواد ٣- ٧- ٣منطق القرار   ١- ٢- ٥- ٧- ٣

   املخاليطبشأن ٤- ٧- ٣منطق القرار   ٢- ٢- ٥- ٧- ٣

____________  
 ويف اجلـدول    ٢-٣-٣-١، الفقرة   ٣-١يف الفصل   " التركيزاتحدود  /استخدام القيم احلدية  " انظر   ،ددةاحمل حدود التركيزات على  لالطالع    )٢(

  . هبذا الفصل١-٧-٣
  .٢-٣-٧-٣ بيانات ملخلوط آخر يف تطبيق مبادئ االستكمال، جيب أن تكون بيانـات ذلك املخلـوط قاطعة وفقاً للفقرة استخداميف حالة   )٣(

قلقاً على صحة) ٢- ٧- ٣انظر  (هل املادة تسبب وفقاً للمعايري      
  أطفال الرضاعة الطبيعية؟

  ال

  نعم
فئة إضافية للتأثريات يف 

  لهمن خالاإلرضاع أو 

  ال يصنف 

هل تتاح بيانات اختبار للمخلـوط
 نعم  بأكمله؟

 نعم 

  ال

 ال

  انظر التصنيف أعاله على أساس املكونات
  .املفردة للمخلوط

 ؟)٣(هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال
 ٤-٢-٣-٧-٣ إىل١-٢-٣-٧-٣انظر املعايري يف  (

(see criteria in 3.7.3.2.1 to 3.7.3.2.4) 
  ال

 نعم

 التصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة
هل نتائج اختبار املخلوط قاطعة مع أخـذها يف
احلسبان اجلرعة وعوامل أخـرى مثـل املـدة

التحليل اإلحـصائيمثل  (واملالحظات والتحليل   
يف نظـم اختبـار الـسمية) وحساسية االختبار 

 التناسلية؟

فئة إضافية 
للتأثريات يف 

اإلرضاع أو من 
  له خال

  بدون رمز
 بدون كلمة تنبيه

  أو
  بدون تصنيف

حـدود  /احلديـة القـيم     باسـتخدام  مكونات املخلوط املفردة بيانات االختبار املتاحة عن أساسط علىالي تصنيف املخ  يوضع :املخلوط
حة للمخلوط ككل أو على     بناء على بيانات االختبار املتا    وقد يعدل التصنيف على أساس كل حالة على حدة          . التركيزات هلذه املكونات  
لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر املعـايري يف         . انظر أدناه تعديل التصنيف على أساس كل حالة على حدة         . أساس مبادئ االستكمال  

  .٣-٣-٧-٣ و٢-٣-٧-٣ و١-٣-٧-٣

املؤثرة يف اإلرضاعملواداهل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً يف فئة
  :د عنأو من خالله

  ؟)٢(يف املائة ٠,١ ≥  )أ(
  ؟)٢(يف املائة ٠,٣ ≥  )ب(

  نعم

 ال
  ال يصنف

فئة إضافية للتأثريات على 
  اإلرضاع أو من خالله

   التصنيف على أساس املكونات املفردة يف املخلوط
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  ٨- ٣صل الف

  السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة
  التعرض املفرد

  تعاريف واعتبارات عامة  ١- ٨- ٣
الغرض من هذا الفصل هو توفري وسيلة لتصنيف املواد واملخاليط اليت تسبب مسية غري قاتلـة مـستهدفـة ألعـضاء           ١-١-٨-٣

 اضحة اليت ميكن أن حتدث اختالالً وظيفيـاً، سواء كانت تـزول أو           وتندرج حتتها مجيع التأثريات الصحية الو     .  من تعرض مفرد   جحمددة تنت 
  ).٦-١-٨-٣انظر أيضاً الفقرة  (١٠-٣ والفصل ٧-٣ إىل ١-٣أو بطيئة، ومل تعاجل بصورة حمددة يف الفصول /تزول، فورية و ال
هي متثل هبذه الصفة إمكانيـة      ويعني التصنيف املواد أو املخاليط اليت تعترب ذات مسية مستهدفة ألعضاء حمددة، و              ٢-١-٨-٣

  .حدوث تأثريات صحية ضارة يف األشخاص الذين يتعرضون هلا
ويعتمد التصنيف على توفر أدلة موثوق هبا على أن التعرض مرة واحدة للمادة أو املخلوط قد أحدث تأثرياً مسياً                     ٣-١-٨-٣

عـضو، أو أحـدث     /أثرت يف وظيفة أو شكل نسيج      واضحة   زه يف البشر أو يف حيوانات التجارب، أو تغريات مسية         يمتسقاً ميكن متي  
ومن املسلم بـه أن تكـون       . تغريات شديدة يف الكيمياء احليوية للكائن العضوي أو دمه وأن هذه التغريات ذات صلة بصحة البشر               

  .اخلطورةالبيانات البشرية املصدر الرئيسي لألدلة فيما يتعلق هبذه الرتبة من 
تصار يف التقييم على دراسة التغريات الواضحة يف عضو واحد أو جهاز حيوي واحد، ولكـن                وينبغي عدم االق    ٤-١-٨-٣

  .أيضاً التغريات الشاملة اليت تكون ذات شدة أقل وتشمل عدة أعضاء يف اجلسم
وميكن أن حتدث السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة عن طريق أي سبيل تعرض له صلة بالبشر، أي فموي                    ٥-١-٨-٣

  .لدي أو باالستنشاق بصورة رئيسيةأو ج
ف السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة بعد تعرض متكرر يف النظام املنسق عاملياً على النحو الـوارد                 وتصنَّ  ٦-١-٨-٣

ى وجير. ، ولذلك فإهنا تستبعد من هذا الفصل      )٩-٣الفصل   ( التعرض املتكرر  - املستهدفة ألعضاء حمددة      الشاملة  السمية حتت عنوان 
  .هناة أخرى مبينة أدناه، وبالتايل فهي غري مدرجة تقييم منفصل يف النظام املنسق عاملياً لتأثريات مسية نوعي

  ؛)١-٣الفصل (السمية احلادة   )أ(
  ؛)٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تأكل  )ب(
  ؛)٣-٣الفصل (هتيج العني /تلف العني الشديد  )ج(
  ؛)٤-٣الفصل (التحسس التنفسي أو اجللدي   )د(
  ؛)٥-٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية   )ه(
  ؛)٦-٣الفصل (السرطنة   )و(
  ؛ و)٧-٣الفصل (السمية التناسلية   )ز(
  ).١٠-٣الفصل (السمية باالستنشاق   )ح(

، ومعايري )١- ٢- ٨- ٣انظر  (٢ و١ للمواد من الفئتني    ونظمت معايري التصنيف يف هذا الفصل كمعايري        ٧- ١- ٨- ٣
  .١- ٨- ٣ الشكل  أيضاانظر). ٣- ٨- ٣انظر (ومعايري للمخاليط ) ٢- ٢- ٨- ٣ انظر (٣للمواد من الفئة 
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  معايري تصنيف املواد  ٢- ٨- ٣
  ٢ و١مواد الفئتني   ١- ٢- ٨- ٣
مجيـع  منفصلة، باستخدام رأي خبري على أساس وزن        تصنف املواد لتعيني التأثريات الفورية أو البطيئة بصورة           ١-١-٢-٨-٣

 تبعـاً   ٢ أو   ١الفئة  ومن مث، تدرج املواد يف      ). ٩-١-٢-٨-٣انظر  (دام القيم التوجيهية املوصى هبا      األدلة املتاحة، مبا يف ذلك استخ     
  ).١-٨-٣الشكل  ()التأثريات امللحوظة(لطبيعة وشدة التأثري امللحوظ 

  هلا التعرض املفردحمددة عقب أعضاء مستهدفة   اليت تصيب السمية خطورةفئات : ١- ٨- ٣الشكل 

ليت أحدثت مسية واضحة يف البشر، أو اليت ميكن أن يفترض، على أساس أدلة مـن دراسـات علـى        املواد ا   :١الفئة 
   بعد تعرض مفردإحداث مسية واضحة يف البشرحيوانات التجارب، أن هلا إمكانية 

  : على أساس ما يلي١توضع املادة يف الفئة  

  وبائية؛ أوأدلة موثوق هبا وجيدة النوعية من حاالت بشرية أو دراسات   )أ( 

أو شديدة  /مالحظات من دراسات مناسبة على حيوانات التجارب حدثت فيها تأثريات مسية واضحة و              )ب( 
التركيـزات  /وترد أدناه قيم اجلرعـات    . ذات صلة بصحة البشر عند تركيزات تعرض منخفضة عموماً        

  .اليت تستخدم كجزء من تقييم وزن األدلة) ٩-١-٢-٨-٣انظر (التوجيهية 

إضرار بصحة  قدرةاملواد اليت ميكن أن يفترض، على أساس أدلة من دراسات على حيوانات التجارب، أن هلا      :٢ة الفئ
  البشر بعد تعرض مفرد

 على أساس مالحظات من دراسات مناسبة على حيوانات التجارب نتجت فيهـا  ٢يوضع تصنيف املادة يف الفئة   
وتـرد أدنـاه قـيم      . ند تركيزات تعرض متوسـطة عمومـاً      تأثريات مسية واضحة، ذات صلة بصحة البشر، ع       

  .للمساعدة يف التصنيف) ٩-١-٢-٨-٣انظر (التركيزات التوجيهية /اجلرعات
  ).٩-١-٢-٨-٣انظر  (٢ويف حاالت استثنائية، ميكن أيضاً استخدام أدلة من البشر لوضع مادة ما يف الفئة 

  :٣الفئة 
  

  تأثريات مؤقتة يف أعضاء مستهدفة
 ٢ أو   ١املخاليط بشأهنا املعايري الالزمة لتصنيفها يف الفئـة         /أثريات يف أعضاء مستهدفة قد ال تستويف املواد       هناك ت 

وهي تأثريات حتدث تغريات ضارة يف وظيفة ما يف اإلنسان ملدة قصرية بعد التعرض، ويشفى اإلنسان  . املبينة أعاله 
وال تتضمن هذه الفئة سوى التأثريات . التركيب أو الوظيفةمنها خالل فترة معقولة دون أن تترك تغريات كبرية يف 

املخاليط هلذه التأثريات على وجه التحديد على النحو الذي         /وميكن تصنيف املواد  . املخدرة وهتيج اجلهاز التنفسي   
  . ٢-٢-٨-٣يناقش يف 

، أو ميكن أن حتدد املادة      باملادة املصنفة  أساًسا   اجلهاز املستهدف الذي تأثر   /حتديد العضو لتلك الفئات   ميكن بالنسبة     :مالحظة
نظام مستهدف وتصنيف املادة لذلك الغرض، من قبيل املواد         /وينبغي بذل حماوالت لتعيني السمية األولية لعضو      . كمادة مسية عامة  

أثريات الثانوية، على   وينبغي توخي الدقة يف تقييم البيانات، وحيثما أمكن عدم إدراج الت          . السمية للكبد، واملواد السمية لألعصاب    
  .املعدي املعوي و أسبيل املثال ميكن أن حتدث مادة مسية للكبد تأثريات ثانوية يف اجلهازين العصيب

  .وينبغي تعيني سبيل التعرض ذي الصلة الذي حتدث املادة املصنفة التلف من خالله  ٢-١-٢-٨-٣
  .يع األدلة املتاحة، مبا يف ذلـك التـوجيهات الواردة أدناهوحيدد التصنيف من خالل رأي خبري على أساس وزن مج  ٣-١-٢-٨-٣
  تستحق التـصنيف، لسمية الشاملة املستهدفة ألعضاء حمددة اليتاومن أجل إقامة الدليل على وجود التأثريات         ٤-١-٢-٨-٣

  . حيوانات التجاربيستخدم وزن أدلة مجيع البيانات، مبا فيها األحداث البشرية، والوبائيات، والدراسات اليت أجريت يف
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 مثل   إما من تعرض مفرد يف البشر،       حمددة قى املعلومات املطلوبة لتقييم السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة       َتْسوُت  ٥-١-٢-٨-٣
وتتمثل دراسـات احليوانـات     .  أو من دراسات أجريت على حيوانات التجارب       التعرض يف املرتل، أو يف مكان العمل أو يف البيئة،         

 الفئران واجلرذان اليت توفر هذه املعلومات يف دراسات السمية احلادة اليت ميكن أن تتضمن مالحظات سريرية وفحوصـاً                   القياسية يف 
وقد توفر نتائج دراسات السمية احلادة اليت جترى        . األعضاء املستهدفة /عيانية وجمهرية للتمكني من تعيني التأثريات السمية يف األنسجة        

  .لومات ذات صلة أخرى أيضاً معكائناتيف 
عنـها   ويف حاالت استثنائية، وعلى أساس رأي اخلرباء، قد يكون من املناسب وضع مواد معينة تتوفر     ٦- ١- ٢- ٨- ٣

 عندما ال يكون وزن األدلة البشرية مقنعاً مبا يكفي للتصنيف) أ: (٢ الفئة أدلة بشرية على السمية املستهدفة ألعضاء حمددة يف
التركيز يف البشر يف التصنيف، /وينبغي أال تراعى مستويات اجلرعة.  أساس طبيعة وشدة التأثرياتعلى) ب(أو /، و١يف الفئة 

وبعبارة أخرى، إذا توفرت    . ٢وينبغي أن تكون أي أدلة متاحة من الدراسات على احليوانات متسقة مع التصنيف يف الفئة                
  .١ تصنيف املادة يف الفئة ينبغي، ١ربر التصنيف يف الفئة  ت الكيميائيةاحليوانات عن املادةب متعلقة  متاحةأيضاً بيانات

  ٢ و١لفئتني يف االتأثريات اليت تعترب داعمة للتصنيف   ٧- ١- ٢- ٨- ٣
  . للتصنيفداعمةربط التعرض املفرد للمادة بتأثري مسي متسق وقابل للتحديد األدلة اليت تيعطي   ١- ٧- ١- ٢- ٨- ٣
األحداث البشرية تقتصر عادة على التقارير اليت تتناول العواقـب          /تقاة من اخلربة  ومن املسلم به أن األدلة املس       ٢-٧-١-٢-٨-٣

الصحية الضارة، اليت تتسم غالباً بقدر من عدم التيقن من ظروف التعرض، وقد ال تتضمن التفاصيل العلمية اليت ميكن احلصول عليها                     
  .من دراسات أجريت بصورة جيدة على حيوانات التجارب

األدلة املستقاة من الدراسات املناسبة اليت جترى على حيوانات التجارب تفاصيل أكثر            أن توفر   ميكن  و  ٣- ٧- ١- ٢- ٨- ٣
 قد خطورةكثري، يف شكل مالحظات سريرية، وفحوص مرضية عيانية وجمهرية، وميكن أن يكشف ذلك يف كثري من األحيان ب
عليه، يتعني أخذ مجيع األدلة املتاحة يف احلسبان، إىل         و. تشري إىل حدوث اختالل وظيفي    قد  تكون مهددة للحياة ولكنها       ال

   .جانب صلتها بصحة اإلنسان، يف عملية التصنيف
   :أو يف احليوانات/لتأثريات السمية ذات الصلة يف البشر ولأمثلة وترد أدناه   

  االعتالل الناتج من تعرض مفرد؛  )أ(
 العـصيب    التنفسي واجلهاز   اجلهاز تغريات وظيفية واضحة، غري مؤقتة يف طابعها، يف       حدوث    )ب(

 اجلهاز العصيب   كبتاملركزي أو الطريف أو األجهزة العضوية األخرى، مبا يف ذلك عالمات            
  ؛)مثل السمع، والنظر، والشم(املركزي والتأثريات يف احلواس اخلاصة 

ة، أو  ـية الـسرير  ـالكيمياء احليوي بارامترات   يف   وضار بصورة واضحة،   متسق   حدوث أي تغيري،    )ج(
  الدم، أو حتليل البول؛

 أو  الحقاأو يرى   /حدوث تلف واضح يف األعضاء قد يالحظ عند دراسة الصفة التشرحيية و             )د(
  الفحص اجملهري؛ثبته ي

حدوث خنر متعدد البؤر أو خنر منتشر، أو تليف أو تكون أورام حبيبية يف أعضاء حيوية مع قـدرة                     )ه(
  على جتدد األورام؛

زول لكنها توفر أدلة واضحة على اختالل وظيفي ملحوظ     ـت مورفولوجية ميكن أن ت    حدوث تغريا   )و(
  يف األعضاء؛

يف أعضاء حيوية غري    ) مبا يف ذلك حتلل اخلاليا واخنفاض عددها      (أدلة على موت ملحوظ يف اخلاليا         )ز(
  .قابلة للتجديد
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  ٢ و١تني التأثريات اليت ال ميكن اعتبارها داعمة للتصنيف يف الفئ  ٨-١-٢-٨-٣
  . تأثريات معينة ال تربر التصنيفاعتبارمن املسلم به أنه ميكن 

  :أو احليوانات ما يلي/ومن أمثلة هذه التأثريات يف البشر و
املالحظات السريرية أو التغريات الطفيفة يف زيادة وزن اجلسم، أو استهالك الغذاء أو املاء، اليت قد                  )أ(

  ؛"واضحة"لكنها ال تدل يف حد ذاهتا على مسية يكون هلا قدر من األمهية السمية و
أو التأثريات املؤقتة، /التغريات البسيطة يف بارامترات الكيمياء احليوية السريرية أوالدم أو حتليل البول و  )ب(

  عندما تكون هذه التغريات أو التأثريات ذات أمهية مسية مشكوك فيها أو طفيفة؛
  وجود أدلة على اختالل وظيفة العضو؛التغريات يف أوزان األعضاء دون   )ج(
  استجابات التكيف اليت ال تعترب مهمة من الناحية السمية؛  )د(
، أي اليت   الكائن احلي نوع   املادة واليت تكون متوقفة على       ال تربر التصنيف آليات السمية اليت تثريها        )ه(

  .يثبت بدرجة معقولة من الثقة أهنا غري ذات صلة بصحة اإلنسان
ت اليت جترى على  على أساس النتائج املستقاة من الدراسا٢ و١قيم توجيهية للمساعدة يف التصنيف يف الفئتني   ٩-١-٢-٨-٣

  حيوانات التجارب
يف سبيل املساعدة للتوصل إىل قرار بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف مادة ما أو ال، ودرجة التـصنيف                      ١- ٩- ١- ٢- ٨- ٣
واحلجة الرئيسية . التركيز الذي أثبت أنه يعطي تأثريات صحية واضحة/للجرعة" قيم توجيهية"، تبني هنا )٢ مقابل الفئة ١  الفئة(

القتراح مثل هذه القيم التوجيهية هي أن مجيع املواد الكيميائية حمتملة السمية، وال بد أن تكون هناك جرعة أو تركيز معقول                     
  .تظهـر بعـده درجة من التأثري السمي

ما تالحظ تأثريات مسية واضحة يف الدراسات على احليوانات، فإن ذلك يشري إىل تصنيف ما، وأن وهكذا، عند  ٢-٩-١-٢-٨-٣
التركيز الذي ُترى عنده هذه التأثريات، وعالقة النتائج بالقيم التوجيهية املقترحة، ميكن أن تقدم معلومات مفيدة تساعد /دراسة اجلرعة

  ).التركيز/اخلطرة وأيضاً نتيجة للجرعة) اخلواص(ريات السمية هي نتيجة للخاصية نظراً ألن التأث(يف تقدير احلاجة إىل التصنيف 
غري قاتل هي النطاقات    واضحاً   اليت أعطت تأثرياً مسياً      مفردةونطاقات القيم التوجيهية املقترحة للتعرض جلرعة         ٣-٩-١-٢-٨-٣

  .١-٨-٣اليت تنطبق على اختبارات السمية احلادة كما هي مبينة يف اجلدول 
  )أ(لتعرض جلرعة مفردةا  حلاالتنطاقات القيم التوجيهية: ١-٨-٣اجلدول 

  :نطاقات القيم التوجيهية بشأن 

  ٣الفئة   ٢الفئة   ١الفئة   الوحدات  سبيل التعرض
  ٣٠٠< ت <٢ ٠٠٠  ٣٠٠ ≤ت  كغم من وزن اجلسم/مغم )الفأر(فموي 
  ١ ٠٠٠ ≤ت  < ٢ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ≤ت  كغم من وزن اجلسم/مغم  )الفأر أو األرنب(جلدي 

  ٢٥٠٠ ≤ت  <٢٠٠٠٠ ٢ ٥٠٠ ≤ت    ساعات٤/مليون/جزء  )الفأر( االستنشاق غاز
  ١٠ ≤ت  < ٢٠  ١٠ ≤ت    ساعات٤/ل/مغم  ) الفأر(االستنشاق خبار 
  ١,٠ ≤ت  < ٥,٠  ١,٠ ≤ت    ساعات٤/ل/مغم  ) الفأر(دخان /رذاذ/االستنشاق غبار

ال تنطبق 
القيم 
 )ب(التوجيهية

 أعاله ألغراض التوجيه فحسب، أي الستخدامها كجزء من هنج وزن           ١-٨-٣القيم والنطاقات التوجيهية املبينة يف اجلدول       تذكر    )أ(
  . وال يقصد هبا أن تكون قيماً فاصلة جازمة. األدلة واملساعدة يف البت يف التصنيف

احليوانـات  ب  املتعلقة وميكن إدراج البيانات  . نات بشرية ال تعطى قيم توجيهية نظراً ألن هذا التصنيف يقوم بصورة أساسية على بيا              )ب(
  . يف تقييم وزن األدلة
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تركيز أقل من القيمـة التوجيهيـة، علـى سبيــل           /شاهد صورة مسية حمددة عند جرعة     وهكذا ميكن أن تُ     ٤-٩-١-٢-٨-٣
وعلى خالف  .  اختاذ قرار بعدم التصنيف    كغم من وزن اجلسم عن طريق الفم، غري أن طبيعة التأثري قد تؤدي إىل             / مغم ٢ ٠٠٠ < املثـال

كغم / مغم ٢ ٠٠٠ ≥ذلك، قد تشاهد صورة مسية حمددة يف دراسات على احليوانات عند قيم أعلى من قيمة توجيهية، على سبيل املثال                    
ت مفردة،  من وزن اجلسم بطريق الفم، وباإلضافة إىل ذلك، تتوفر معلومات إضافية من مصادر أخرى، مثل دراسات أخرى على جرعا                  

  . أو دراسات حالة بشرية، تدعم استنتاج أن التصنيف هو اإلجراء احلصيف الذي ينبغي اختاذه يف ضوء وزن األدلة املتوفرة
  اعتبارات أخرى  ١٠-١-٢-٨-٣
لكنه وهو املعتاد بالنسبة للمواد اجلديدة، و (عندما ال توصف مادة ما إال باستخدام بيانات متعلقة باحليوانات             ١-١٠-١-٢-٨-٣

التركيز باعتبارها أحد /، ينبغي أن تتضمن عملية التصنيف اإلشارة إىل قيم توجيهية للجرعة     )يصدق أيضاً على كثري من املواد املوجودة      
  .العناصر اليت تسهم يف هنج وزن األدلة

ألعضاء مستهدفة  ملة   الشا وميكن تصنيف املادة عند توفر بيانات بشرية مدعمة بشكل جيد تبني تأثري السمية              ٢-١٠-١-٢-٨-٣
وتفضل البيانات البشرية اإلجيابية، بصرف النظر عن اجلرعة احملتملة، على . حمددة ميكن بشكل موثوق به إرجاعه إىل تعرض مفرد ملادة

 أو ليست ذات صـلة  وهكذا، عندما ال تصنف مادة ما ألن السمية امللحوظة املستهدفة ألعضاء حمددة ال تعترب مهمة           . البيانات املتعلقة باحليوانات  
  .بالبشر، ينبغي تصنيف املادة إذا توفرت يف وقت الحق بيانات عن أحداث بشرية توضح وجود تأثري مسي مستهدف لعضو حمدد بعينه

وميكن أن تصّنف املادة اليت مل ختترب لتعيني مسيتها املستهدفة ألعضاء حمددة يف حاالت معينة، عند االقتضاء،                   ٣-١٠-١-٢-٨-٣
 رأي خبري قائم على االستنباط من مادة مناظرة مستند إىل النشاط واستكمال - بيانات مستقاة من عالقة مؤكدة للتركيب على أساس

 عوامل مهمة مراعاة ذلك إىل حد كبري من دراسة مع وجود أدلة داعمة من يدعمهلا يف التركيب سبق تصنيفها، جنباً إىل جنب مع ما 
  .مشتركة مهمةأخرى من قبيل تكوين نواتج أيض 

ومن املعترف به أنه ميكن استخدام تركيز البخار املشبَّع من ِقبل بعض األجهزة التنظيمية كعنصر إضايف لتوفري   ٤-١٠-١-٢-٨-٣
  .متطلبات محاية خاصة للصحة والسالمة

  ٣مواد الفئة   ٢-٢-٨-٣
  معايري هتيُّج اجلهاز التنفسي  ١-٢-٢-٨-٣

  :٣لتنفسي للتصنيف يف الفئة فيما يلي معايري هتيُّج اجلهاز ا  
اليت تضعف ) أو أمل/تتميز بامحرار موضعي، وارتشاح، وحكّة و(تندرج هنا تأثريات التهيج التنفسي       )أ(

ومن املعترف به أن    . الوظيفة التنفسية مع أعراض مثل السعال، واألمل، والّشَرق، وصعوبات التنفس         
  ؛هذا التقييم يستند أساساً على البيانات البشرية

مثل (ميكن تدعيم املالحظات البشرية الشخصية بالقياسات املوضوعية لتهيج اجلهاز التنفسي الواضح   )ب(
االستجابات الكهرفسيولوجية، والدالالت البيولوجية لاللتهاب يف سوائل ترطيب األنف أو الشعب           

  ؛)اهلوائية
 تظهر يف اجملموعـات املعرضـة       ينبغي أن تكون األعراض املالحظة يف البشر مطابقة لألعراض اليت           )ج(

وليست استجابة معزولة ذاتية التحسس أو استجابة مل تنتج إال يف أفراد يتسمون حبساسية مفرطة يف        
، نظـراً ألن هـذا املـصطلح        "تهيجال"وينبغي استبعاد التقارير الغامضة عن جمرد       . املسالك اهلوائية 

واس مثل الشم، واملذاق غري احملبب،      يستخدم عموماً لوصف نطاق واسع من اإلحساسات تشمل ح        
  واإلحساس بالدغدغة، واجلفاف، وكلها ال تدخل يف نطاق التصنيف املقصود؛

غري . ال توجد حالياً اختبارات مؤكدة على احليوانات تتناول هتيج اجلهاز التنفسي على وجه التحديد  )د(
وعلى . ستنشاق املفرد واملتكرر  أنه قد ميكن احلصول على معلومات مفيدة من اختبارات السمية باال          

سبيل املثال، قد توفر الدراسات على احليوانات معلومات مفيدة من حيث العالمـات الـسريرية               
مثل االحتقـان،   (وعلم األمراض النسيجي    ) وما إىل ذلك  ضيق النفس، والتهاب األنف،     (للسمية  
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ريات قابلة للزوال، وقد تكـون      وهي تأث ) واالرتشاح، وااللتهاب البسيط، وتغلّظ الطبقة املخاطية     
وميكن استخدام مثل هذه الدراسـات علـى        . انعكاساً لألعراض السريرية املميزة املوصوفة أعاله     

  احليوانات كجزء من تقييم وزن األدلة؛
ال جيري هذا التصنيف اخلاص عندما ال تالحظ تأثريات عضوية أشد تتضمن تـأثريات كهـذه يف                   )ه(

  .اجلهاز التنفسي
  معايري للتأثريات املخدِّرة  ٢-٢-٢-٨-٣

  :٣فيما يلي معايري التأثريات املخدرة للتصنيف يف الفئة   
يندرج هنا ختميد اجلهاز العصيب املركزي ويشمل التأثريات املخدرة يف اإلنسان من قبيل النعـاس،                 )أ(

وميكـن  . لترنحوالتخدير، واخنفاض مستوى اليقظة، وفقدان رد الفعل التلقائي، وانعدام التنسيق، وا 
 هذه التأثريات يف شكل صداع شديد، أو غثيان، وميكن أن تؤدي إىل ضعف القدرة على                تظهرأن  

احلكم على األمور، أو الدوار، أو التهيج، أو الوهن، أو ضعف الـذاكرة، أو قـصور يف اإلدراك                  
  ؛سوالتنسيق، أو زمن رد الفعل، أو النعا

ظة يف الدراسات على احليوانات النوام، وانعدام تنسيق رد الفعل          قد تتضمن التأثريات املخدرة املالح      )ب(
وهذه التأثريات ليست ذات طابع مؤقت، ومن مث ينبغـي النظـر يف             . التلقائي، والتخدير، والترنح  

  . ٢ أو ١تصنيفها يف الفئة 
  معايري تصنيف املخاليط  ٣-٨-٣
. م يف حالة املواد، أو كبديل لذلك، حسبما هو مبني أدنـاه           تصنف املخاليط باستخدام املعايري ذاهتا اليت تستخد        ١-٣-٨-٣

  .وعلى غرار املواد، قد تصنف املخاليط للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة يف حالة التعرض املفرد أو املتكرر أو كليهما
  تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن املخلوط بأكمله  ٢-٣-٨-٣

وثوق هبا وذات نوعية جيدة من اخلربة البشرية أو دراسات مناسبة على حيوانـات        عندما تتوفر عن املخلوط أدلة م       
وجيـب  . ن األدلةالتجارب، على النحو املشروح يف املعايري املتعلقة باملواد، ميكن تصنيف املخلوط على أساس تقييم هذه البيانات تبعاً لوز       

  .  تسبب اجلرعة أو املدة أو املالحظة أو التحليل جعل النتائج غري قاطعةة باملخاليط، حبيث التوخي احلرص يف تقييم البيانات املتعلق
  مبادئ االستكمال: تصنيف املخاليط عند عدم توفر بيانات عن املخلوط بأكمله  ٣-٣-٨-٣
ل  املستهدفة ألعضاء حمددة، لكن توجد بيانات كافية عن كهعندما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني مسيت    ١-٣-٣-٨-٣

املخلوط بصورة وافية، فإن هذه البيانات ميكن أن تـستخدم           خطورة املشاهبة اليت تتيح وصف       املختربة من مكوناته املفردة واملخاليط   
 خطـورة وهذا يضمن أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى حد ممكن يف وصـف                . وفقاً ملبادئ االستكمال التالية   

  .ىل إجراء اختبارات إضافية يف احليواناتدون احلاجة إباملخلوط 
  التخفيف  ٢-٣-٣-٨-٣

عنـد ختفيف خملوط خمترب مبادة ختفيف مصنفة يف فئة مسية مساوية لسمية أقل املكونات األصلية مسية أو أدىن منـها                      
  .ادلة لفئة املخلوط األصلي املختربيتـوقع أن تؤثـر يف مسية املكونات األخرى، عندئذ ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلديد يف فئة مع وال
  دفعات اإلنتاج  ٣-٣-٣-٨-٣

ميكن افتراض أن مسية دفعة إنتاج خمتربة ملخلوط ما معادلة بصورة رئيسية لسمية دفعة إنتاج أخرى غري خمتربة من   
يدعو إىل االعتقاد بأن تغـرياً  املنتج التجاري نفسه، عندما يكون قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها الصانع نفسه، ما مل يكن هناك ما         

  .ويف هذه احلالة يلزم إجراء تصنيف جديد.  غري املختربةهاماً قد حدث أدى إىل تغري مسية الدفعة
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  تركيز املخاليط العالية السمية  ٤-٣-٣-٨-٣
 بدون  ١ تصنيف املخلوط الناتج املركز يف الفئة        وينبغي،  ١ز مكون مسي يف خملوط خمترب من الفئة         يإذا ازداد ترك    
  .إجراء اختبار إضايف

  االستكمال داخل فئة مسية واحدة  ٥-٣-٣-٨-٣
ذات مكونات متطابقة، وخضع املخلوطان ألف وباء إىل االختبـار  ) ألف وباء وجيم(يف حالة وجود ثالثة خماليط        

لسمومية كاملخلوطني ألف وباء، ولكـن  ويقعان يف فئة السمية ذاهتا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكونات ذاهتا النشطة من حيث ا      
  .بتركيزات متوسطة بني تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقع املخلوط جيم يف فئة السمية ذاهتا مثل ألف وباء

  املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية  ٦-٣-٣-٨-٣
  :حالة ما يلييف 

  باء؛+ ألف   ‘١‘  :وجود خملوطني  )أ(
  باء؛+ جيم   ‘٢‘    

  تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية يف املخلوطني؛  )ب(
  ؛‘٢‘ يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(
 طـورة تتوفر بيانات عن مسية املكونني ألف وجيم ومها متكافئان بصورة أساسية، أي أهنما يف فئة اخل                 )د(

  .ية املكون باءذاهتا وال يتوقع أن يؤثرا يف مس
 قد سبق تصنيفه بالفعل عن طريق االختبار، أمكن تعيني املخلوط اآلخر يف نفس              ‘٢‘أو  ‘ ١‘إذا كان املخلوط    و  

  .طورةفئة اخل
  األيروسوالت  ٧-٣-٣-٨-٣

ذاهتا مثل الشكل غري األيروسويل املختـرب للمخلـوط          اخلطورةقد يصنف الشكل األيروسويل ملخلوط يف فئة          
وينبغي النظر يف تصنيف املخاليط .  بالسمية الفموية واجللدية شريطة أال تؤثر املادة الدافعة املضافة يف مسية املخلوط لدى رشهيتعلق فيما

  .األيروسولية فيما يتعلق بالسمية باالستنشاق بشكل منفصل
  تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع أو عن بعض مكونات املخلوط  ٤-٣-٨-٣
حيثما ال تتوفر أدلة موثوق هبا أو بيانات اختبار للمخلوط احملدد نفسه، وحيثما ال ميكـن اسـتخدام مبـادئ                   ١-٤-٣-٨-٣

ويف هذه احلالـة، يـصنف      . االستكمال إلجراء تصنيف، عندئذ يوضع تصنيف املخاليط على أساس تصنيف املواد املكونة للمخلوط            
، بعد تعرض مفرد أو تعرض متكرر أو كليهما عندما يكـون       ) العضو املعين  حيدد(املخلوط كمادة ذات مسية مستهدفة ألعضاء حمددة        

 للسموم املستهدفة ألعضاء حمددة وموجودا بتركيز يساوي أو يتجـاوز القـيم             ٢ أو الفئة    ١مكون واحد على األقل مصنفاً يف الفئة        
  . على التوايل٢والفئة  ١ أدناه للفئة ٢-٨-٣التركيزات املناسبة حسبما هو مبني يف اجلدول حدود /احلدية
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التركيزات ملكونات املخلوط املصنفة يف فئات السمية الشاملة ألعضاء حدود /القيم احلدية  :٢-٨-٣اجلدول 
  )أ(٢ أو ١ يف الفئة تصنيف املخلوطتؤدي إىل ، واليت حمددةمستهدفة 

 :املكون مصنف يف  : تصنيف املخلوط يفتؤدي إىلالتركيزات اليت حدود /القيم احلدية

  ٢الفئة   ١الفئة 
  ١الفئة  )١املالحظة  ( يف املائة١,٠ ≥

 )٢املالحظة  (  يف املائة١٠ ≥  مسوم شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة
  )٣املالحظة ( يف املائة ١٠ < املكون ≤ ١,٠

  ٢الفئة   )٤املالحظة  ( يف املائة١,٠ ≥
  مسوم شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة

 

  )٥الحظة امل ( يف املائة١٠ ≥
ويتوقـع أن   .  يف النظم القائمة   طورةينطوي خمطط التصنيف التوافقي هذا على مراعاة االختالفات يف ممارسات تبليغ معلومات اخل              )أ(

وسيتطور الوضـع   . ؛ وستكون االختالفات مقتصرة على وضع بيان التحذير يف بطاقة الوسم          صغرياًيكون عدد املخاليط املتأثرة به      
  .صل إىل هنج أكثر تنسيقاًمع الوقت للتو

 يف املائة، فإن مجيع     ١٠ إىل   ١,٠ يف املخلوط بتركيز من      ١يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :١املالحظة 
وقـد  . تيـاري غري أن وضع بيان التحذير يف بطاقة الوسم اخ        . السلطات التنظيمية تقتضي إدراج معلومات يف صحيفة بيانات السالمة عن املنتج          

 يف املائة، بينما قد ال تقتضي سلطات أخرى وضـع           ١٠ إىل   ١,٠ختتار بعض السلطات وضع الوسم عند وجود املكون يف املخلوط بتركيز من             
  .وسم يف هذه احلالة

وقع عمومـاً    يف املائة، فإنه يت    ١٠ ≥ يف املخلوط بتركيز     ١يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :٢املالحظة 
  . عموماًوسمطلب تقدمي صحيفة بيانات السالمة ووضع 

 يف املائة، قد ختتار     ١٠ إىل   ١,٠ يف املخلوط بتركيز من      ١يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :٣املالحظة 
  .نما ال تفعل سلطات أخرى ذلك للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، بي٢بعض السلطات تصنيف هذا املخلوط يف الفئة 

 يف املائـة، فـإن مجيـع        ١٠ إىل   ١,٠ يف املخلوط بتركيز من      ٢يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :٤املالحظة 
وقد ختتار بعـض    .  اختياري غري أن وضع بيان التحذير يف بطاقة الوسم       . السلطات التنظيمية تقتضي إدراج معلومات يف صحيفة بيانات السالمة عن املنتج          

  . يف املائة، بينما قد ال تقتضي سلطات أخرى وضع وسم يف هذه احلالة١٠ إىل ١,٠السلطات الوسم عند وجود املكون يف املخلوط بتركيز من 
وماً اقتضاء   يف املائة، يتوقع عم    ١٠ ≥ يف املخلوط بتركيز     ٢يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :٥املالحظة 

  .تقدمي صحيفة بيانات السالمة ووضع وسم على حد سواء
وينبغي أن تطبق القيم احلدية هذه وما يترتب عليها من تصنيفات على قدم املساواة وبطريقـة مالئمـة علـى                ٢-٤-٣-٨-٣

  .املكونات السمية ألعضاء مستهدفة نتيجة لكل من التعرض املفرد والتعرض املتكرر
  .نبغي تصنيف املخاليط بصورة منفصلة فيما يتعلق بالسمية جبرعة مفردة والسمية جبرعات متكررةكما ي  ٣-٤-٣-٨-٣
وينبغي توخي احلرص عند اجلمع بني مكونات مسية تؤثر يف أكثر من جهاز عضوي واحد حبيث تدرس مسائل                    ٤-٤-٣-٨-٣

 يف املائة إذا كانت بعض      ١ < للعضو املستهدف عند تركيز      واد ميكن أن تسبب مسية    بعض امل تعزيز الفعالية والتفاعالت التآزرية، ألن      
  .املكونات األخرى يف املخلوط معروفة تعزز ذلك التأثري السمي

وقـد  . ٣من الفئة  ) مكونات(وكذلك ينبغي توخي احلذر عند استنباط بيانات السمية ملخلوط حيتوي مكوناً              ٥-٤-٣-٨-٣
التركيز قد يكون أعلى أو أقل تبعاً       حد  /ائة؛ غري أنه ينبغي إدراك أن هذه القيمة احلدية         يف امل  ٢٠تركيز بنسبة   حد  /اقترحت قيمة حدية  

 ال حتدث عند تركيز أقل بينما قد حتدث         د، وأن بعض التأثريات مثل هتيج اجلهاز التنفسي ق        ٣املصنفة يف الفئة    ) للمكونات(للمكون  
 وجيب أن يقّيم هتيج اجلهـاز       .وينبغي االستعانة برأي خبري   . يف املائة هذه   ٢٠تأثريات أخرى مثل التأثريات املخدرة عند أقل من قيمة          

، ينبغي  هذه اخلطورةوعند إجراء عمليات لتصنيف . ٢-٢-٨-٣التنفسي والتأثريات املخدرة بصورة منفصلة وفقاً للمعايري الواردة يف 
  .إضافة إسهام كل مكون، ما مل يكن هناك أدلة على أن اآلثار غري مضافة
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  طورةتبليغ معلومات اخل  ٤-٨-٣
ـ : طورةات اخل ـتبليغ معلوم  يف باشتراطات الوسم    واالعتبارات احملددة املتعلقة  عامة  العتبارات  االترد    ١-٤-٨-٣  ـمالوس
 أمثلة للبيانـات التحذيريـة والرسـوم        ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (

  .اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصة بذلكالتخطيطية 
  عناصر الوسم للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة بعد تعرض مفرد: ٣-٨-٣اجلدول 

  ٣الفئة   ٢الفئة   ١الفئة  
  عالمة تعجب  خطر صحي  خطر صحي  الرمز

  حتذير  حتذير  خطر  كلمة التنبيه
كر مجيع أو تذ(عضاء لأليسبب تلفاً   بيان اخلطورة

يذكر ) (األعضاء املتأثرة إذا كانت معروفة
 سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه

 ) أخرى تسبب اخلطر تعرضتوجد سبل ال

أو تذكر مجيع (عضاء لأليسبب تلفاً 
يذكر ) (األعضاء املتأثرة إذ كانت معروفة

 سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه
 )طر أخرى تسبب اخل تعرضتوجد سبل ال

  قد يسبب هتيجاً تنفسياً،
  أو

  قد يسبب النعاس أو الترنح

  منطق القرار بشأن السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة عقب التعرض املفرد  ٥- ٨- ٣
ة شدويوصى ب. ال ميثل منطق القرار التايل جزءاً من نظام التصنيف املنسق ولكنه يرد هنا كتوجيه إضايف   

  .لتصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرارأن يقوم الشخص املسؤول عن ا
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  ١- ٨- ٣ القرار منطق  ١- ٥- ٨- ٣

  )تابع على الصفحة التالية(

____________  
على أساس تأثريات تنفسية أشد أو تأثريات خمدرة  (٢ أو الفئة ١ فقط عندما ال يكون هناك مربر للتصنيف يف الفئة ٣جيري التصنيف يف الفئة   )١(

  ).التأثريات املخدرة) (ب (٢-٢-٢-٨-٣و) التأثريات التنفسية) (ه (١-٢-٢-٨-٣انظر ).  مؤقتةغري

 بعد تعرض مفرد،
   يف البشر، أوواضحةهل ميكن للمادة أو املخلوط إحداث مسية   )أ(
 يف البشر على أساسواضحة أهنا قد حتدث مسية      هل ميكن افتراض    )ب(

  حيوانات التجارب؟على دراسات أدلة من 
حيتاج تطبيق املعايري إىل.  املعايري والقيم التوجيهيةلالطالع على ٢- ٨- ٣انظر 

.رأي خبري يتبع يف هنج وزن األدلة

  حمددة ألعضاء مستهدفةأو معلومات لتقييم السمية الشاملة/ هل تتوفر عن املادة بيانات و:املادة
  بعد تعرض مفرد للمادة؟

  ال

معلومات/هل تتوفر عن املخلوط ككل أو عن مكوناته بيانات        :املخلوط  التصنيف غري ممكن
  بعد تعرض مفرد؟ حمددةلتقييم السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة

 نعم

  نعم

  التصنيف غري ممكن  ال

  انظر منطق القرار
٢- ٨- ٣ 

  ١الفئة 

 

  طرخ

معلومات لتقييم الـسمية/هل تتوفر عن املخلوط ككل بيانات
  بعد تعرض مفرد؟ حمددةالشاملة ألعضاء مستهدفة

 نعم
  ال

 ال

 ال

  نعم

  ٣الفئة 

 
  حتذير

 بعد تعرض مفرد،
  ؟)١(هل حتدث املادة أو املخلوط تأثريات خمدرة مؤقتة أو هتيجاً تنفسياً أو كليهما  
حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف هنج وزن.  املعايريلالطالع على ٣- ٨- ٣ و٢- ٨- ٣انظر 
  .األدلة

  ٢الفئة 

 
  حتذير

بعد تعرض مفرد،
البشر على أساس أدلة من بصحة ا هل ميكن اعتبار املادة أو املخلوط مضر  

   حيوانات التجارب؟علىدراسات 
. والقيم التوجيهيـة   املعايري   لالطالع على  ٢- ٨- ٣انظر  

  .حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف هنج وزن األدلة

نعم

  نعم

 غري مصنف ال

نعم
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 ٢- ٨- ٣منطق القرار   ٢- ٥- ٨- ٣

____________  
  .٢-٣-٣-١، الفقرة ٣-١يف الفصل " التركيزاتحدود /استخدام القيم احلدية" من هذا الفصل و٢-٨-٣انظر   )٢(
.الطالع على التفسري واإلرشادات ل٢-٨-٣ واجلدول ٤-٣-٨-٣انظر   )٣(

 ٣-٣-٨-٣هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال كما يف الفقرة

١هل حيتوي املخلوط مكوناً مسياً أو أكثر مـصنفاً يف الفئـة
  :)٢( عند تركيز حمددةللسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة

   يف املائة؟١٠ < و١,٠ ≥  
/ القيم احلديةلالطالع على تفسري ٢- ٨- ٣انظر اجلدول 

 .)٣(التركيزاتحدود 

١هل املخلوط حيتوي مكوناً مسياً أو أكثر مصنفاً كمادة مـن الفئـة
  :)٢( عند تركيز حمددةللسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة

   يف املائة؟١,٠ ≥  )أ(  
   يف املائة؟١٠ ≥  )ب(  

حـدود/ القـيم احلديـة    تفسري لالطالع على  ٢-٨-٣ر اجلدول   انظ
 .)٣( تالتركيزا

 للسمية الشاملة ألعضاء٣هل حيتوي املخلوط مكوناً مسياً أو أكثر مصنفاً يف الفئة
   يف املائة؟٢٠ ≥ عند تركيز  حمددةمستهدفة

 . عند تصنيف هذه املخاليطاحلرص ينبغي توخي ٥-٤-٣-٨-٣انظر 

٢وط مكوناً مسياً أو أكثر مـصنفاً يف الفئـةهل حيتوي املخل
  :)٢( عند تركيز حمددةللسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة

   يف املائة؟١,٠ ≥  )أ(  
   يف املائة؟١٠ ≥  )ب(  

حـدود/القيم احلدية لالطالع على تفسري     ٢-٨-٣انظر اجلدول   
.)٣(التركيزات احلدية

  ١الفئة 

  خطر 

 ال يصنف

  ٢الفئة 

 
  حتذير

  ٢ة الفئ

 
  حتذير

 يصنف يف الفئة 
  املناسبة

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم
 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

  ٣الفئة 

 
  حتذير
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  ٩- ٣الفصل 

  حمددة السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة
  التعرض املتكرر

  تعاريف واعتبارات عامة  ١-٩-٣
 املستهدفة ألعـضاء  الشاملة  هو توفري وسيلة لتصنيف املواد واملخاليط اليت حتدث السميةا الفصلالغرض من هذ  ١-١-٩-٣

ندرج يف ذلك مجيع التأثريات الصحية الواضحة اليت ميكن أن حتدث اختالالً وظيفياً، سواء كانت تزول وت. حمددة نتيجة تعرض متكرر 
  .أو بطيئة/تزول، فورية و  الأو
 ددة، وهي متثل هبذه الـصفة قـدرة       ويعني التصنيف املادة أو املخلوط الذي يعترب ذا مسية مستهدفة ألعضاء حم             ٢-١-٩-٣

  .ألشخاص الذين يتعرضون هلاحدوث تأثريات صحية ضارة يف ا
ويعتمد التصنيف على توافر أدلة موثوق هبا على أن التعرض املتكرر للمادة أو املخلوط قد أحدث تأثرياً مسياً متسقاً                     ٣-١-٩-٣

برية عضو، أو أحدثت تغريات ك    /ميكن تعيينة يف البشر أو يف حيوانات التجارب، أو تغريات مسية واضحة أثرت يف وظيفة أو شكل نسيج                 
ومن املسلم به أن تكون البيانات البشرية املـصدر  . يف الكيمياء احليوية أو الدم يف الكائن احلي وأن هذه التغريات ذات صلة بصحة البشر        

  .طورةالرئيسي لألدلة فيما يتعلق هبذه الرتبة من اخل
 أو جهاز حيوي واحد، ولكـن        على دراسة التغريات الواضحة يف عضو واحد       البحثوينبغي عدم االقتصار يف       ٤-١-٩-٣

  .أيضاً التغريات الشاملة اليت تكون ذات شدة أقل وتشمل عدة أعضاء يف اجلسم
وميكن أن حتدث السمية املستهدفة ألعضاء حمددة عن طريق أي سبيل تعرض له صلة بالبـشر، أي فمـوي أو                  ٥-١-٩-٣

  .جلدي أو باالستنشاق بصورة رئيسية
  القاتلة امللحوظة عقب حادث تعرض مفرد مصنفة يف النظام املنسق عاملياً على النحو املبنيوالتأثريات السمية غري  ٦-١-٩-٣
كما أن التأثريات . ، ولذلك فقد استبعدت من هذا الفصل)٨-٣الفصل  ( التعرض املفرد-السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة  يف

هتيج اجللد، والتحسس التنفـسي أو اجللـدي،        /هتيج العني، وتأكل  /د للعني  األخرى، مثل السمية احلادة، التلف الشدي      احملددةالسمية  
والسرطنة، وإطفار اخلاليا اجلنسية، والسمية التناسلية، والسمية باالستنشاق متناولة بالتقييم بصورة منفصلة يف النظام املنسق عامليـاً،                 

  .ترد هنا  الوبالتايل
  معايري تصنيف املواد  ٢-٩-٣
ملواد باعتبارها مواد مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة من خالل رأي خبري على أساس وزن مجيـع                 ف ا تصنَّ  ١-٢-٩-٣

التركيز، اليت أحدثت التأثري /األدلة املتاحة، مبا يف ذلك استخدام القيم التوجيهية املوصى هبا اليت تأخذ يف االعتبار مدة التعرض واجلرعة            
  .امللحوظة) التأثريات( إحدى فئتني، تبعاً لطبيعة وشدة التأثري ، وتوضع يف)٩-٢-٩-٣انظر (، )التأثريات(

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

198 

   هلاأعضاء مستهدفة حمددة عقب التعرض املتكررتصيب   السمية اليت خطورةفئات : ١- ٩- ٣الشكل 
املواد اليت أحدثت مسية واضحة يف البشر، أو اليت ميكن أن يفترض، على أساس أدلة من دراسات على   :١الفئة 

   بعد تعرض متكررإحداث مسية واضحة يف البشر قدرةتجارب، أن هلا حيوانات ال

 : على أساس ما يلي١صنف املادة يف الفئة تو 

  أدلة موثوق هبا وجيدة النوعية من حاالت بشرية أو دراسات وبائية؛ أو  )أ( 

 ذات  ،أو شديدة /مالحظات من دراسات مناسبة على حيوانات التجارب حدثت فيها تأثريات مسية واضحة و              )ب( 
التركيـزات التوجيهيـة    /وترد أدناه قيم اجلرعات   .  عند تركيزات تعرض منخفضة عموماً     ،صلة بصحة البشر  

  .اليت تستخدم كجزء من تقييم وزن األدلة) ٩-٢-٩-٣ انظر(

ـ  قـدرة املواد اليت ميكن أن يفترض، على أساس أدلة من دراسات على حيوانات التجارب، أن هلا                  :٢الفئة  رار اإلض
   بعد تعرض متكرربصحة البشر

 على أساس مالحظات من دراسات مناسبة على حيوانات التجارب نتجت فيها            ٢وضع تصنيف املادة يف الفئة      وُي 
وتـرد أدنـاه قـيم      . تأثريات مسية واضحة، ذات صلة بصحة البشر، عند تركيزات تعرض متوسـطة عمومـاً             

  . للمساعدة يف التصنيف)٩-٢-٩-٣انظر (التركيزات التوجيهية /اجلرعات

 ).٦-٢-٩-٣انظر  (٢لوضع مادة ما يف الفئة بشرية م أدلة ويف حاالت استثنائية، ميكن أيضاً استخدا

 كمادة  تعيينهااجلهاز املستهدف الذي تأثر باملادة املصنفة أوالً، أو ميكن          / ميكن بالنسبة لكلتا الفئتني حتديد العضو       :مالحظة
اجلهاز املستهدف أوالً وتصنيف املادة لذلك الغرض، من قبيل املواد / السمية األولية للعضولتحديداوالت وينبغي بذل حم. مسية عامة

وينبغي توخي الدقة يف تقييم البيانات، وحيثما أمكن عدم إدراج التأثريات الثانوية، على             . السمية للكبد، واملواد السمية لألعصاب    
  .كبد تأثريات ثانوية يف اجلهازين العصيب واملعدي املعويسبيل املثال ميكن أن حتدث مادة مسية لل

  . سبيل التعرض ذي الصلة الذي حيدث من خالله تلف املادة املصنفةتعينيوينبغي   ٢-٢-٩-٣
  .وحيدد التصنيف من خالل رأي خبري على أساس وزن مجيع األدلة املتاحة، مبا يف ذلك التوجيه الوارد أدناه  ٣-٢-٩-٣
ل إقامة الدليل على التأثريات السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة اليت تستحق التصنيف، يـستخدم   ومن أج   ٤-٢-٩-٣

ستعان يف  وُي. البيانات، مبا يف ذلك األحداث البشرية، والوبائيات، والدراسات اليت أجريت على حيوانات التجارب           جلميعوزن األدلة   
وينبغي أن يوضع التقييم على أساس مجيـع البيانـات          . معت على مر السنني   ية اليت جُ  ذلك بالكتلة الكبرية من بيانات السمية الصناع      

  .املتوفرة، مبا يف ذلك الدراسات املنشورة اليت سبق استعراضها من قبل النظراء وأي بيانات إضافية ميكن أن تقبلها السلطات التنظيمية
ألعضاء مستهدفة حمددة إما من تعرض متكرر يف البشر، مثـل           وتستقى املعلومات املطلوبة لتقييم السمية الشاملة         ٥-٢-٩-٣

علـى   وتتضمن الدراسات القياسـية   . التعرض يف املرتل، أو يف مكان العمل أو البيئة، أو من دراسات أجريت على حيوانات التجارب               
، )حىت سـنتني  ( يوماً أو طوال العمر      ٩٠  يوماً، أو  ٢٨احليوانات على الفئران أو اجلرذان اليت توفر هذه املعلومات دراسات التعرض ملدة             

األعـضاء  /اليت تتضمن فحوصاً دموية، وكيميائية سريرية وفحوصاً عيانية وجمهرية تفصيلية من أجل تعيني التأثريات السمية يف األنسجة                
كما أن دراسات   .  أخرى وميكن كذلك استخدام البيانات املستقاة من دراسات التعرض املتكرر اليت أجريت يف كائنات حية             . املستهدفة

التعرض الطويل األمد، على سبيل املثال لتحديد السرطنة والسمية العصبية والسمية التناسلية، ميكن أن توفر أدلة على الـسمية الـشاملة                     
  .ألعضاء مستهدفة حمددة ميكن استخدامها يف تقييم التصنيف
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 من املناسب وضع مواد معينة تتوفر عنها أدلة بشرية للسمية           ويف حاالت استثنائية، وبناء على رأي خبري، قد يكون          ٦-٢-٩-٣
) ب(أو /، و١عندما يكون وزن األدلة البشرية غري مقنع بشكل كاف للتصنيف يف الفئة        ) أ: (٢الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة يف الفئة       

بشر يف التصنيف، وينبغي أن تكون أي أدلة متاحة         التركيز يف ال  /وينبغي عدم مراعاة مستويات اجلرعة    . على أساس طبيعية وشدة التأثريات    
وبعبارة أخرى، إذا توفرت أيضاً بيانات متعلقة باحليوانات عن املادة تـربر  . ٢من الدراسات على احليوانات متسقة مع التصنيف يف الفئة      

  .١، ينبغي تصنيف املادة يف الفئة١التصنيف يف الفئة 

  لتصنيفالتأثريات اليت تعترب داعمة ل  ٧-٢-٩-٣
  .يدعم التصنيف باألدلة املوثوق هبا اليت جتمع بني التعرض املتكرر ملادة مع ظهور تأثري مسي متسق ميكن تعييينه  ١-٧-٢-٩-٣
األحداث البشرية تقتصر عادةً على التقارير عن العواقب الـصحية          /ومن املسلم به أن األدلة املستقاة من اخلربة         ٢-٧-٢-٩-٣

ثري من األحيان بعدم التيقن من ظروف التعرض، وقد ال توفر التفاصيل العلمية اليت ميكن احلصول عليها مـن      الضارة، اليت تتسم يف ك    
  .الدراسات اليت جترى بشكل جيد على حيوانات التجارب

وميكن أن توفر األدلة من الدراسات املناسبة اليت جترى على حيوانات التجارب تفاصيل أكثر بكـثري، يف شـكل                     ٣-٧-٢-٩-٣
الحظات سريرية، وفحوص الدم، والكيمياء السريرية، وفحوص مرضية عيانية وجمهرية، وميكن أن يكشف ذلك يف كثري من احلـاالت             م

ولذلك، جيب أخذ مجيع األدلة املتاحة، وصلتها بصحة البـشر، يف           . قد ال تكون مهددة للحياة وإمنا قد تشري إىل اختالل وظيفي           خطورة
  :أو يف احليوانات/وفيما يلي أمثلة للتأثريات السمية ذات الصلة يف البشر و. فاالعتبار يف عملية التصني
وقد ينشأ االعتالل أو املـوت مـن        . األمداالعتالل أو املوت الناجتان من التعرض املتكرر أو الطويل            )أ(

نواتج التعرض املتكرر، حىت جلرعات أو تركيزات منخفضة نسبياً، بسبب التراكم البيولوجي للمادة أو   
  أيضها، أو بسبب فشل عملية إزالة السمية نتيجة للتعرض املتكرر؛

حدوث تغريات وظيفية واضحة يف اجلهاز العصيب املركزي أو الطريف أو األجهزة العضوية األخرى، مبـا يف        )ب(
  ؛)مثل النظر والسمع والشم(ذلك عالمات كبت اجلهاز العصيب املركزي والتأثريات يف احلواس اخلاصة 

حدوث أي تغري ضار، متسق وواضح يف بارامترات الكيمياء احليوية السريرية، أو فحوص الـدم، أو حتليـل                    )ج(
  البول؛

أو يرى الحقاً أو يثبته /حدوث تلف واضح يف األعضاء، ميكن مالحظته عند دراسة الصفة التشرحيية و         )د(
  الفحص اجملهري؛

 تكون أورام حبيبية يف أعضاء حيوية مع قدرة علـى           حدوث خنر متعدد البؤر أو منتشر، أو تليف أو          )ه(
  جتدد األورام؛

حدوث تغريات مورفولوجية ميكن أن تزول ولكنها تعطي دليالً واضحاً على اختالل وظيفي ملحوظ                )و(
  ؛)من قبيل تغري شحمي شديد يف الكبد(يف األعضاء 

يف أعضاء حيوية غري    )  واخنفاض عددها  مبا يف ذلك حتلل اخلاليا    (أدلة على موت اخلاليا مبعدل مرتفع         )ز(
  .قادرة على التجديد

  التأثريات اليت ال تعترب داعمة للتصنيف  ٨-٢-٩-٣
أو /و ومن أمثلة هـذه التـأثريات يف البـشر        . من املسلم به أنه ميكن مالحظة تأثريات معينة ال تربر التصنيف            

  :احليوانات ما يلي
يفة يف زيادة يف وزن اجلسم، أو استهالك الغذاء أو املاء، اليت قد             املالحظات السريرية أو التغريات الطف      )أ(

  ؛"واضحة"تكون هلا بعض األمهية السمية ولكنها ال تدل يف حد ذاهتا على مسية 
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أو التـأثريات   /التغريات الطفيفة يف بارامترات الكيمياء احليوية السريرية أو فحوص الدم أو حتليل البول و               )ب(
  ون هذه التغريات أو التأثريات ذات أمهية مسية مشكوك فيها أو طفيفة؛املؤقتة، عندما تك

  التغريات يف أوزان األعضاء بدون وجود دليل على اختالل وظائفها؛  )ج(
   من الناحية السمية؛ذات صلةاستجابات التكيف اليت ال تعترب   )د(
، أي اليت يثبت احلي  الكائننوع ترتبط بلناجتة عن املادة واليت تربر التصنيف آليات السمية اال ينبغي أن  )ه(

  .بقدر معقول من الثقة أهنا ليست ذات صلة بصحة اإلنسان

  قيم توجيهية للمساعدة يف التصنيف على أساس النتائج املستقاة من دراسات أجريت على حيوانات التجارب  ٩-٢-٩-٣
اد على مالحظة التأثريات فقط، بدون اإلشارة    يف الدراسات اليت جترى على حيوانات التجارب، يغفل االعتم          ١- ٩- ٢- ٩- ٣

التركيز، مفهوماً أساسياً لعلم السموم هو أن مجيع املواد حمتملـة الـسمية، وأن الـسميـة              /إىل مدة التعرض يف التجربة واجلرعة     
هات االختبار ويف معظم الدراسات اليت جترى على حيوانات التجارب تستخدم توجي. التركيز ومدة التعرض/تتوقـف على اجلرعة

  .قيمة حدية أعلى للجرعة
 مقابـل   ١الفئة  (وللمساعدة يف التوصل إىل قرار بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف مادة ما أم ال، ودرجة التصنيف                    ٢-٩-٢-٩-٣

. صحية واضحةالتركيز الذي أظهر أنه حيدث تأثريات /التركيز لتحديد اجلرعة/للجرعة" قيم توجيهية "١-٩-٣، تبني يف اجلدول   )٢الفئة  
تركيز /واحلجة الرئيسية القتراح مثل هذه القيم التوجيهية هي أن املواد الكيميائية مجيعها حمتملة السمية، وال بد أن تكون هناك قيمة جلرعة    

 كما أن دراسات اجلرعات املتكررة اليت جترى على حيوانات التجارب تصمم إلحـداث            . معقول تالحظ فوقها درجة من التأثري السمي      
مسية عند أعلى جرعة مستخدمة وذلك لتعزيز هدف االختبار، وهكذا تظهر معظم الدراسات بعض التأثري السمي على األقل عند هـذه                     

تركيزات حدثت وما إذا    /وعليه، فإن املطلوب البت فيه ليس فقط ما هي التأثريات اليت نتجت، وإمنا أيضاً عند أي جرعات                . اجلرعة العليا 
  .شركانت ذات صلة بالب

وهكذا، عندما تالحظ تأثريات مسية واضحة يف الدراسات على احليوانات، فإن ذلك يشري إىل تصنيف ما، وإن                   ٣-٩-٢-٩-٣
التركيز الذي تالحظ عنده هذه التأثريات وعالقة ذلك بالقيم التوجيهية املقترحة، ميكـن أن              /دراسة مدة التعرض يف االختبار واجلرعة     

اخلطـرة  ) اخلـواص (نظراً ألن التأثريات السمية هي نتيجة للخاصية        (دة يف تقدير احلاجة إىل التصنيف       توفر معلومات مفيدة للمساع   
  ).التركيز/وكذلك ملدة التعرض واجلرعة

التركيز اليت لوحظ تأثري مسي واضح /واختاذ قرار بالتصنيف أو عدم التصنيف ميكن أن يتأثر بالقيم التوجيهية للجرعة       ٤-٩-٢-٩-٣
  .د قيم أقل منهاعندها أو عن

وتشري القيم التوجيهية املقترحة أساساً إىل التأثريات اليت لوحظت يف دراسة قياسية للسمية يف الفئران بعد تعـرض                    ٥-٩-٢-٩-٣
وميكن استخدام هذه القيم كأساس الستنباط قيم توجيهية معادلة لدراسات السمية ملدة تعرض أقل أو أكرب، باسـتخدام                  .  يوماً ٩٠مدته  
 بشأن االستنشاق، اليت تنص بصورة أساسية على أن اجلرعة الفعالة           (Haber)زمن التعرض على غرار قاعدة هابر       /تنباط لعالقة اجلرعة  االس

وينبغي إجراء التقييم على أساس كل حالة على حدة، وعلى سبيل املثال            . ن التعرض متتناسب تناسباً طردياً مباشراً مع تركيز التعرض وز       
  . يوماً سوف تزداد مبعامل ثالثة٢٨جيهية األقل الناجتة عن دراسة ملدة فإن القيم التو

، يربر التصنيف يف هذه الفئة إذا لوحظ حدوث تأثريات مسية واضـحة يف              ١وهكذا، بالنسبة للتصنيف يف الفئة        ٦-٩-٢-٩-٣
املبينـة يف   ) املقترحـة ( القيم التوجيهية     يوماً على حيوانات التجارب وتبني أهنا حتدث عند أو أقل من           ٩٠دراسة جلرعة متكررة ملدة     

  :١-٩-٣اجلدول 
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  ١قيم توجيهية للمساعدة يف التصنيف يف الفئة : ١-٩-٣اجلدول 
 )التركيز/اجلرعة(القيم التوجيهية   الوحدات  سبيل التعرض

 ١٠ ≤  يوم/كغم من وزن اجلسم/مغم )الفأر(فموي 

 ٢٠ ≤  يوم/كغم من وزن اجلسم/مغم  )الفأر أو األرنب(جلدي 

 ٥٠ ≤  يوم/ ساعات٦/املليون/جزء  )الفأر(استنشاق غاز 

 ٠,٢ ≤  يوم/ ساعات٦/ل/مغم  )الفأر(استنشاق خبار 

  ٠,٠٢ ≤  يوم/ ساعات٦/ل/مغم  ) الفأر(دخان /رذاذ/استنشاق غبار

ضـحة يف   ، يربر التصنيف يف هذه الفئة إذا لوحظ حدوث تأثريات مسية وا           ٢وبالنسبة للتصنيف يف الفئة       ٧- ٩- ٢- ٩- ٣
املبينة ) املقترحة( يوماً على حيوانات التجارب ويرى أهنا حتدث يف نطاقات اجلرعات التوجيهية     ٩٠دراسة جلرعة متكررة، ملدة     

  :٢- ٩- ٣يف اجلدول 
  ٢قيم توجيهية للمساعدة يف التصنيف يف الفئة : ٢-٩-٣اجلدول 

  نطق القيم التوجيهية  الوحدات  سبيل التعرض
  )التركيز/اجلرعة(

 ١٠٠ ≤ت  < ١٠  يوم/كغم من وزن اجلسم/مغم  )الفأر(موي ف

 ٢٠٠ ≤ت  < ٢٠  يوم/كغم من وزن اجلسم/مغم )الفأر أو األرنب(جلدي 

 ٢٥٠ ≤ت  < ٥٠  يوم/ ساعات٦/املليون/جزء  )الفأر(استنشاق غاز 

 ١,٠ ≤ت  < ٠,٢  يوم/ ساعات٦/ل/مغم  )الفأر(استنشاق خبار 

 ٠,٢ ≤ت  < ٠,٠٢  يوم/ ساعات٦/ل/مغم  ) الفأر(دخان /رذاذ/استنشاق غبار

 هي ألغراض توجيهية فقـط،  ٧-٩-٢-٩-٣ و ٦-٩-٢-٩-٣والقيم والنطاقات التوجيهية املذكورة يف الفقرتني         ٨-٩-٢-٩-٣
  .وال يقصد منها أن تكون قيماً صارمة للتحديد. أي الستخدامها يف هنج وزن األدلة، وللمساعدة يف البت يف التصنيف

ذا قد حيدث أن تشاهد صورة معينة للسمية يف دراسات على احليوانات لـسمية جرعـات متكـررة عنـد                    وهك  ٩-٩-٢-٩-٣
يومياً بطريق الفم، غري أن طبيعة التأثري، مثل السمية الكلوية          /كغم من وزن اجلسم   / مغم ١٠٠ <تركيز أقل من القيمة التوجيهية، مثل       /جرعة
وباملقابل، فإن صـورة معينـة      . عينة معروفة بقابليتها هلذا التأثري، قد تدفع إىل عدم التصنيف         تشاهد إال يف ذكور الفئران من ساللة م         ال اليت

يومياً بطريق الفـم،  /كغم من وزن اجلسم/ مغم١٠٠ ≥للسمية تالحظ يف دراسات على احليوانات عند قيمة أعلى من القيمة التوجيهية، مثل   
ثل دراسات تعرض طويل األمد، أو خربة حباالت بشرية، قد تدعم استنتاجاً مبنياً             عالوة على وجود معلومات تكميلية من مصادر أخرى، م        

  .على أساس وزن األدلة بأن التصنيف هو اإلجراء احلصيف الذي ينبغي اختاذه
  اعتبارات أخرى  ١٠-٢-٩-٣
لمواد اجلديدة، ولكنـه    وهو املعتاد بالنسبة ل   (عندما ال توصف مادة إال باستخدام بيانات متعلقة باحليوانات            ١-١٠-٢-٩-٣

التركيز كعنصر مـن    /، فإن عملية التصنيف تتضمن إشارة إىل القيم التوجيهية للجرعة         )صحيح أيضاً بالنسبة لكثري من املواد املوجودة      
  .العناصر اليت تسهم يف هنج وزن األدلة

فة ألعضاء حمددة ميكن إرجاعه     وعند توفر بيانات بشرية تقوم على أسس جيدة تبني وجود تأثري مسية مستهد              ٢-١٠-٢-٩-٣
وتفضَّل البيانات البشرية اإلجيابية، بصرف النظر      . بدرجة موثوق هبا إىل تعرض متكرر أو طويل األجل ملادة، فإنه ميكن تصنيف املادة             

ثري مسي مستهدف وهكذا، يف حالة عدم تصنيف مادة ما بسبب عدم مشاهدة تأ      . عن اجلرعة احملتملة، على البيانات املتعلقة باحليوانات      
 يف االختبار على احليوان، فإنه ينبغي أن تـصنف املـادة إذا    املقترحةالتركيز/ألعضاء حمددة عند أو أدىن من القيمة التوجيهية للجرعة  

  .ظهرت يف وقت الحق بيانات عن أحداث بشرية تبني حدوث تأثري مسي مستهدف ألعضاء حمددة
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االقتضاء، تصنيف مادة مل ختترب لتعيني السمية ألعضاء مستهدفة حمددة، على    وميكن يف بعض احلاالت، حسب        ٣-١٠-٢-٩-٣
أساس بيانات مستمدة من عالقة حمققة بني التركيب والنشاط ورأي خبري مستنبط من تركيب مشابه سبق تصنيفه جنباً إىل جنب مع                     

  .دعم قوي من حبث عوامل هامة أخرى مثل تكوين نواتج أيض مهمة مشتركة
 أنه ميكن استخدام تركيز البخار املشبع يف لوائح تنظيمية معينة كعنصر إضايف لتـوفري محايـة                 املسلم به ومن    ٤-١٠-٢-٩-٣

  .خاصة للصحة والسالمة

  معايري تصنيف املخاليط  ٣-٩-٣
وعلى . أدناهتصنف املخاليط باستخدام املعايري ذاهتا اليت تستخدم يف حالة املواد، أو كبديل لذلك، الطريقة املبينة                  ١-٣-٩-٣

  .غرار املواد، قد تصنف املخاليط للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة يف حالة التعرض املفرد أو املتكرر أو كليهما

  تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن املخلوط بأكمله  ٢-٣-٩-٣
راسات مناسبة على حيوانات    عندما تتوفر عن املخلوط أدلة موثوق هبا وذات نوعية جيدة من اخلربة البشرية أو د                

وجيـب  . التجارب، على النحو املشروح يف املعايري املتعلقة باملواد، ميكن تصنيف املخلوط على أساس تقييم هذه البيانات تبعاً لوزن األدلة       
  .ل النتائج غري قاطعةتوخي احلرص يف تقييم البيانات املتعلقة باملخاليط، حبيث ال تسبب اجلرعة أو املدة أو املالحظة أو التحليل جع

  مبادئ االستكمال: بأكملهتصنيف املخاليط عند عدم توفر بيانات عن املخلوط   ٣-٣-٩-٣
 املستهدفة ألعضاء حمددة، لكن توجد بيانات كافية عـن    هعندما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني مسيت          ١-٣-٣-٩-٣

 املخلوط بصورة كافية، فإن هـذه البيانـات ميكـن أن            خطورة اليت تتيح وصف      املشاهبة  املختربة كل من مكوناته املفردة واملخاليط    
وهذا يكفل أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى حد ممكـن يف وصـف                . تستخدم وفقاً ملبادئ االستكمال التالية    

  . املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبارات إضافية يف احليواناتخطورة
  التخفيف  ٢-٣-٣-٩-٣

عند ختفيف خملوط خمتـرب مبادة ختفيف مصنفة يف فئة مسية مساوية لسمية أقل املكونات األصلية مسية أو أدىن                    
يتـوقع أن تؤثـر يف مسيـة املكونـات األخرى، عندئذ ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلديد يف فئة معادلة لفئة املخلوط          وال منها

  .األصلي املخترب
  ات اإلنتاجدفع  ٣-٣-٣-٩-٣

ميكن افتراض أن مسية دفعة إنتاج خمتربة ملخلوط ما معادلة بصورة رئيسية لسمية دفعة إنتاج أخرى غري خمتربة                    
من املنتج التجاري نفسه، عندما يكون قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها الصانع نفسه، ما مل يكن هناك ما يدعو إىل االعتقاد بـأن                        

  .ويف هذه احلالة يلزم إجراء تصنيف جديد. ىل تغري مسية الدفعة غري املختربةتغرياً هاماً قد حدث أدى إ
  تركيز املخاليط العالية السمية  ٤-٣-٣-٩-٣

 بدون ١ تصنيف املخلوط الناتج املركز يف الفئة        ينبغي،  ١ز مكون مسي يف خملوط خمترب من الفئة         يإذا ازداد ترك    
  .إجراء اختبار إضايف

  اخل فئة مسية واحدةاالستكمال د  ٥-٣-٣-٩-٣
الختبار ل، وخضع املخلوطان ألف وباء      متطابقةذات مكونات   ) ألف وباء وجيم  (يف حالة وجود ثالثة خماليط        

 ،يف فئة السمية ذاهتا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكونات ذاهتا النشطة من حيث السمومية كاملخلوطني ألـف وبـاء                   يقعان  و
  . يف املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقع املخلوط جيم يف فئة السمية ذاهتا مثل ألف وباء النشطةمكوناتللولكن بتركيزات متوسطة 
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  املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية  ٦-٣-٣-٩-٣
  :ما يليالة يف ح  
  باء؛+ ألف   ‘١‘  :وجود خملوطني  )أ(  
  باء؛+ جيم   ‘٢‘      
  خلوطني؛تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية يف امل  )ب(  
  ؛‘٢‘ يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(  

 اخلطـورة تتوفر بيانات عن مسية املكونني ألف وجيم ومها متكافئان بصورة أساسية، أي أهنما يف فئة                  )د(
  .ذاهتا وال يتوقع أن يؤثرا يف مسية املكون باء

ذاهتـا  اخلطـورة   سبق تصنيفه بالفعل عن طريق االختبار، أمكن تعيني فئـة           قد  ‘ ٢‘أو  ‘ ١‘وإذا كان املخلوط      
  .للمخلوط اآلخر

  األيروسوالت  ٧-٣-٣-٩-٣
ذاهتا مثل الشكل غري األيروسويل املختـرب للمخلـوط          اخلطورةقد يصنف الشكل األيروسويل ملخلوط يف فئة          

وينبغي النظر يف تصنيف املخاليط . لدافعة املضافة يف مسية املخلوط لدى رشه بالسمية الفموية واجللدية شريطة أال تؤثر املادة ايتعلق فيما
  .األيروسولية فيما يتعلق بالسمية باالستنشاق بشكل منفصل

  تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع أو عن بعض مكونات املخلوط  ٤-٣-٩-٣
مخلوط احملدد نفسه، وحيثما ال ميكـن اسـتخدام مبـادئ        حيثما ال تتوفر أدلة موثوق هبا أو بيانات اختبار لل           ١-٤-٣-٩-٣

ويف هذه احلالـة، يـصنف      . االستكمال إلجراء تصنيف، عندئذ يوضع تصنيف املخاليط على أساس تصنيف املواد املكونة للمخلوط            
 عندما يكون مكون     أو تعرض متكرر أو كليهما     مفرد بعد تعرض    ،)حيدد العضو املعين  (املخلوط كمادة مسية مستهدفة ألعضاء حمددة       

املستهدفة ألعضاء حمددة وموجوداً بتركيز مساو أو يتجـاوز القـيم           الشاملة   للسمية   ٢ أو الفئة    ١واحد على األقل مصنفاً يف الفئة       
  . على التوايل٢ والفئة ١ أدناه للفئة ٣-٩-٣التركيزات املناسبة كما هو مبني يف اجلدول حدود /احلدية

التركيزات احلدية ملكونات املخلوط املصنفة يف فئة الـسمية الـشاملة           حدود  /ةالقيم احلدي   :٣-٩-٣اجلدول 
  )أ( تصنيف املخلوطتؤدي إىلاليت  حمددة مستهدفة ألعضاء

 :املكون مصنف يف : تصنيف املخلوط يفتؤدي إىلالتركيزات اليت حدود /القيم احلدية
  ٢الفئة   ١الفئة 

  ١الفئة  )٣املالحظة ( يف املائة ١٠ < املكون ≤ ١,٠ )١املالحظة ( يف املائة ١,٠ ≥
 )٣املالحظة ( يف املائة ١٠ < املكون ≤ ١,٠ )٢املالحظة ( يف املائة ١٠ ≥  مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة

  ٢الفئة  )٤املالحظة ( يف املائة ١,٠ ≥
  مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة

 
 )٥املالحظة ( يف املائة ١٠ ≥

ـ ويتوقع أن ي  .  يف النظم القائمة   طورةطط التصنيف التوافقي هذا على مراعاة االختالفات يف ممارسات تبليغ املعلومات عن اخل            ينطوي خم   )أ( ون ك
عدد املخاليط اليت ستتأثر به قليالً؛ وستنحصر االختالفات يف وضع بيان التحذير يف بطاقة الوسم؛ وسيتطور الوضع مع الوقت للتوصل إىل هنج 

  .قاًأكثر تنسي

 يف املائة،   ١٠ إىل   ١,٠ يف املخلوط بتركيز من      ١يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :١املالحظة 
غري أن وضع بيان التحذير يف بطاقة الوسم . فإن مجيع السلطات التنظيمية تقتضي تقدمي معلومات يف صحيفة بيانات السالمة عن املنتج

تقتضي   ال  يف املائة، بينما قد    ١٠ إىل   ١,٠ السلطات وضع وسم عند وجود املكون يف املخلوط بتركيز من            وقد ختتار بعض  . اختياري
  .سلطات أخرى وضع وسم يف هذه احلالة
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 يف املائة أو أكثر، فإنه      ١٠ يف املخلوط بتركيز     ١يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :٢املالحظة 
  . على حد سواءمة ووضع وسمء تقدمي صحيفة بيانات الساليتوقع عموماً اقتضا

 يف املائة، قد ختتار     ١٠ إىل   ١,٠ يف املخلوط بتركيز من      ١يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :٣املالحظة 
  .ل سلطات أخرى ذلكللسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، بينما ال تفع ٢بعض السلطات أن تصنف املخلوط يف الفئة 

 يف املائة، فإن ١٠ إىل ١,٠ يف املخلوط بتركيز من ٢يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة      :٤املالحظة 
. غري أن بيان التحذير يف بطاقة الوسم اختيـاري        . مجيع السلطات التنظيمية تقتضي تقدمي معلومات يف صحيفة بيانات السالمة عن املنتج           

ـ وقد    ال تقتضي سلطات أخرى  يف املائة، بينما١٠ إىل ١,٠ن ختتار بعض السلطات وضع وسم عند وجود املكون يف املخلوط بتركيز م
  .وضع وسم يف هذه احلالةعادة 

 يف املائة أو أكثر، فإنـه  ١٠ يف املخلوط بتركيز٢يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :٥املالحظة 
  . د سواءحسم على ويتوقع اقتضاء تقدمي صحيفة بيانات السالمة ووضع عموماً 

وينبغي أن تطبق القيم احلدية هذه وما يترتب عليها من تصنيفات على قدم املساواة وبطريقـة مالئمـة علـى                ٢-٤-٣-٩-٣
  . للجرعات نتيجة لكل من التعرض املفرد والتعرض املتكررة مستهدفألعضاء السمية املكونات

  .كما ينبغي تصنيف املخاليط بصورة منفصلة فيما يتعلق بالسمية جبرعة مفردة والسمية جبرعات متكررة  ٣-٤-٣-٩-٣
 مسية تؤثر يف أكثر من جهاز عضوي واحد حبيث تدرس مسائل            مكوناتوجيب توخي احلرص عند اجلمع بني         ٤-٤-٣-٩-٣

 يف املائة إذا كانت بعض      ١ <سبب مسية للعضو املستهدف عند تركيز       تعزيز الفعالية والتفاعالت التآزرية، ألن مواد معينة ميكن أن ت         
  .املكونات األخرى يف املخلوط معروفة بأهنا تعزز ذلك التأثري السمي

  طورةتبليغ معلومات اخل  ٤-٩-٣
الفصل ( مـالوس: طورةات اخل ـتبليغ معلوم  يف تتعلق باشتراطات الوسم     واعتبارات حمددة ترد اعتبارات عامة      

 أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية اليت       ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ ويتضمن املرفق    ).٤-١
  .ميكن استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصة بذلك

   تعرض متكررعقب حمددة شاملة ألعضاء مستهدفةالعناصر الوسم للسمية : ٤-٩-٣اجلدول 

  ٢الفئة   ١الفئة  

  خطر صحي  خطر صحي  رمزال

  حتذير  خطر  كلمة التنبيه

تذكر مجيع األعضاء املتأثرة (يسبب تلفاً لألعضاء   بيان اخلطورة
 من خالل التعرض الطويل أو املتكرر )إذا عرفت

 يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه(
  )توجد سبل أخرى تسبب اخلطر ال

ضاء املتأثرة تذكر مجيع األع(قد يسبب تلفاً لألعضاء 
 من خالل التعرض الطويل أو املتكرر )إذا عرفت

 يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه(
  )توجد سبل أخرى تسبب اخلطر ال

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

205 

عـضاء مـستهدفةأو معلومات لتقييم السمية الشاملة أل/ هل تتوفر عن املادة بيانات و:املادة
  ؟ تعرض متكررحمددة عقب

  ال
أو معلومـات/عن املخلوط ككل أو عن مكوناته بيانـات و        هل تتوفر   : املخلوط

  تعرض متكرر؟ عضاء مستهدفة حمددة عقبلتقييم السمية الشاملة أل

 نعم

   تعرض متكرر،عقب
   يف البشر، أوواضحةهل ميكن للمادة أو املخلوط إحداث مسية   )أ(
يف البشر واضحةعلى إحداث مسية    أن للمادة أو املخلوط قدرة      هل ميكن افتراض      )ب(

  على أساس أدلة من دراسات على حيوانات التجارب؟
حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري. )١( املعايري والقيم التوجيهية   لالطالع على  ٢- ٩- ٣انظر  

  .يف هنج وزن األدلة

 ال

  نعم

  ٢ الفئة

  حتذير 

  ال يصنف
 ال

   تعرض متكرر،عقب
ة على إحداث ضرر لصحة البـشر       هل ميكن افتراض أن للمادة أو املخلوط قدر         

   حيوانات االختبار؟علىعلى أساس أدلة من دراسات 
حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي     . )١(املعايري والقيم التوجيهية  لالطالع على    ٢- ٩- ٣انظر  

  .خبري يف هنج وزن األدلة

  نعم

ري ـ غالتصنيف  ال
  ممكن

 ريـالتصنيف غ
  ممكن

  ١الفئة 

  خطر 

عـضاء مـستهدفة ككل لتقييم السمية الشاملة ألاملخلوطات عنهل تتوفر معلوم  
  تعرض متكرر؟ حمددة عقب

 نعم

 نعم

 انظر منطق القرار   ال
٢- ٩- ٣ 

   التعرض املتكررعقب ةمنطق القرار بشأن السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمدد  ٥-٩-٣
ويوصى بشدة أن يقـوم     .  املنسق ولكنه يرد هنا كتوجيه إضايف      ال ميثل منطق القرار التايل جزءاً من نظام التصنيف          

 .الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار

  ١-٩-٣منطق القرار   ١-٥-٩-٣

  )تابع يف الصفحة التالية(

  ــــــــ
  .٢-٣-٣-١، الفقرة ٣-١يف الفصل " التركيزاتحدود /ةاستخدام القيم احلدي" ، وانظر٢-٩-٣ و١-٩-٣، واجلدولني ٢-٩-٣انظر   )١(  
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  ٢-٩-٣منطق القرار   ٢-٥-٩-٣

  

____________  
  .٢-٣-٣-١، الفقرة ٣-١يف الفصل " التركيزاتحدود /القيم احلديةاستخدام "، وانظر ٢-٩-٣ و١-٩-٣، واجلدولني ٢-٩-٣انظر   )١(  
  .التفسري والتوجيهات لالطالع على ٣-٩-٣ واجلدول ٤-٩-٣ و٤-٣-٩-٣انظر   )٢(  

  نعم  ؟)٣- ٣- ٩- ٣انظر (هل تنطبق مبادئ االستكمال 

  ال

عضاءألملة للسمية الشا١هل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً يف الفئة
  :)١(د تركيز عنمستهدفة حمددة

  يف املائة؟١,٠ ≥  )أ(
   يف املائة؟١٠ ≥  )ب(

حـدود/ القـيم احلديـة    تفـسري  هبذا الفصل بشأن     ٣- ٩- ٣انظر اجلدول   
  .)٢(التركيزات

 

  نعم

  نعم

 ال

عضاءأل للسمية الشاملة١هل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً يف الفئة
  :)١( عند تركيزمستهدفة حمددة

  ؟ املائة يف١٠ < و١,٠ ≥  
حـدود/ القـيم احلديـة    تفـسري  هبذا الفصل بشأن     ٣- ٩- ٣انظر اجلدول   

  .)٢(التركيزات

  ٢الفئة 

  حتذير 

 نعم

عضاءأل للسمية الشاملة٢هل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً يف الفئة
  :)١( عند تركيزمستهدفة حمددة

  يف املائة ؟ ١,٠ ≥  )أ(
  يف املائة ؟ ١٠ ≥ )ب(

حـدود/ القـيم احلديـة    تفـسري  هبذا الفصل بشأن     ٣- ٩- ٣ول  انظر اجلد 
  .)٢(التركيزات

 

  ٢الفئة 

  حتذير 

  ال

 ال

  ال يصنف

  ١الفئة 

  خطر 

يصنف يف الفئة 
  املناسبة
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  ١٠-٣الفصل 

  خطر السمية بالشفط
  حمددةتعاريف واعتبارات عامة واعتبارات   ١-١٠-٣
  .يستهدف هذا الفصل توفري وسيلة لتصنيف املواد أو املخاليط اليت قد تسبب خطر تسمم بالشفط للبشر  ١-١-١٠-٣
لتجويف الفموي أو األنفي مباشرة، أو بصورة غري        هو دخول مادة كيميائية سائلة أو صلبة من خالل ا         الشفط    ٢-١-١٠-٣

  .مباشرة من القيء يف املسالك التنفسية واجلهاز التنفسي السفلي
تشمل السمية بالشفط تأثريات حادة شديدة مثل االلتهاب الرئوي الكيميائي، ودرجات خمتلفة من التلف الرئوي   ٣-١-١٠-٣

  .أو املوت الذي يعقب الشفط
فط يف حلظة الشهيق، يف الوقت الذي يستغرقه أخذ نفس واحد، عندما تصل املادة املسببة إىل التقـاطع    يبدأ الش   ٤-١-١٠-٣

  . البلعومية-بني اجلهاز التنفسي العلوي والقناة اهلضمية يف املنطقة احلنجرية 
 على ذلك احتياطات تتعلق     وقد تترتب . ميكن أن حيدث شفط مادة أو خملوط أثناء التقيؤ بعد بلع املادة أو املخلوط               ٥-١-١٠-٣

غري أنه إذا كان املخلوط     . ببطاقات الوسم، وخباصة عندما ينظر يف توصية باحلث على التقيؤ بعد ابتالع املادة بسبب خطر السمية احلادة                
  .أو املادة يشكل أيضاً خطر مسية بالشفط، فإن األمر قد يتطلب تعديل توصية احلث على التقيؤ

  دةحمداعتبارات   ٦-١-١٠-٣
) نواتج تقطري الـنفط   (كشف استعراض للدراسات الطبية عن شفط املواد الكيميائية أن بعض اهلدروكربونات              ١-٦-١-١٠-٣

واتضح أن الكحوالت األولية والكيتونات متثل خطـر        .  أظهرت أهنا متثل خطراً إذا شفطها اإلنسان       املكلورةوبعض اهلدروكربونات   
  .ات فقطشفط يف الدراسات املتعلقة باحليوان

وال توفر األدلة .  خطر الشفط يف احليوانات، فإن هذه املنهجية مل توحد قياسياًلتحديدوبينما استخدمت منهجية   ٢-٦-١-١٠-٣
ويتعني توخي احلرص الـشديد يف تقيـيم        . التجريبية اإلجيابية يف احليوانات سوى مؤشر إلمكانية وجود خطر مسية بالشفط يف البشر            

  .باحليوانات عند البت يف خطر الشفطتعلقة البيانات امل
وفيمـا يلـي معادلة التحويل بني اللزوجة . (kinematic viscosity)وتشري معايري التصنيف إىل اللزوجة احلركية   ٣-٦-١-١٠-٣

  :الدينامية واللزوجة احلركية
  )ث.ملي باسكال(اللزوجة الدينامية   

  )ث/٢مم(اللزوجة احلركية = ــــــــــــــــ     
  )٣سم/غم(الكثافة   

 أن إال يشتمل على دخول مواد صلبة يف اجلهاز التنفسي، ٢-١-١٠-٣على الرغم من أن تعريف الشفط الوارد يف   ٤-٦-١-١٠-٣
  . املقصود منه أن ينطبق على املواد واملخاليط السائلة فقط٢ أو للفئة ١ للفئة ١-١٠-٣من اجلدول ) ب(التصنيف وفقاً ألحكام 

  الرذاذ/يف منتجات األيروسولتصن  ٥-٦-١-١٠-٣
توزع منتجات األيروسول والرذاذ عادة يف أوعية من قبيل األوعية املنـضغطة، والرشاشـات ذات الزنـاد أو                    

فإذا كـان الـرذاذ أو      . واألساس يف تصنيف هذه املنتجات هو ما إذا كان ميكن شفط جتمع للمنتج بعد أن يتكون يف الفم                 . املضخة
ومن الناحية األخرى، إذا كان الوعاء املنضغط ُيخرج .  من الوعاء املنضغط دقيق اجلزيئات، قد ال يتكون جتمعاأليروسول الذي ينطلق

وعادة ما يكون الرذاذ الذي ينطلق من الرشاشات ذات الزناد أو           .  أن يشفط  عندئذاملنَتج يف شكل تيار متدفق، قد يتكون جتمع ميكن          
ويف احلالة اليت قد ترتع فيها آلية الضخ وتصبح احملتويات متاحـة            . عندئذ جتمع رمبا يشفط     املضخة كبري اجلزيئات، ولذلك قد يتكون     

  .للبلع، عندئذ ينبغي النظر يف كيفية تصنيف املنَتج
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  معايري تصنيف املواد  ٢-١٠-٣
  فئات خطر السمية بالشفط: ١-١٠-٣اجلدول 

  املعايري  الفئات
املواد الكيميائية املعروف أهنا    : ١الفئة  

عنـد  لسمية بالشفط   ا خطورةسبب  ت
أهنا تسبب خطر السمية    البشر أو تعترب    

  البشر عندبالشفط 

  :١تصنف مادة ما يف الفئة 
  ؛ أو)١انظر املالحظة (على أساس أدلة بشرية موثوق هبا وجيدة النوعية   )أ(
  .س٤٠oث، مقيسة عند /٢مم٢٠,٥ ≤إذا كانت هدروكربونات لزوجتها احلركية   )ب(

املواد الكيميائية اليت تـسبب     : ٢الفئة  
قلقاً بسبب افتراض أهنا تسبب خطـر       

  البشر عندالسمية بالشفط 

باالستناد إىل دراسات موجودة على احليوانات ورأي خبري مع األخذ يف االعتبـار قـيم التـوتر                 
، ١املواد، خبالف ما يـصنف يف الفئـة         والسطحي، والذوبان يف املاء، ودرجة الغليان، والتطاير،        

  ).٢انظر املالحظة (س ٤٠oث، مقيسة عند/٢ مم١٤ ≤تبلغ لزوجتها احلركية و

  . بعض اهلدروكربونات، وزيت التربنتني وزيت الصنوبر١من أمثلة املواد املدرجة يف الفئة   :١املالحظة 
كحـوالت  : الفئةمع أخذ ذلك يف احلسبان قد تنظر بعض السلطات املختصة يف إدراج املواد التاليـة يف هذه                   :٢املالحظة 

 ذرة؛ الكحول األيسوبوتيلي؛ والكيتونات اليت تتكون       ١٣ ذرات كربون على األقل ولكن مبا ال يتجاوز          ٣ ع اليت تتكون من      -أولية  
  . ذرة كربون١٣يتجاوز   المما
  معايري تصنيف املخاليط  ٣-١٠-٣
  التصنيف عندما تكون البيانات متاحة عن املخلوط بأكمله  ١-٣-١٠-٣

  .نوعيةال جيدةو على أساس أدلة بشرية موثوق هبا ١ملخلوط يف الفئة يصنف ا  
  مبادئ االستكمال: التصنيف عندما ال تكون البيانات متاحة عن املخلوط بأكمله  ٢-٣-١٠-٣
 إذا مل يكن املخلوط نفسه قد اخترب لتحديد مسيته بالشفط، ولكن توجد بيانات كافية عن كل من مكوناته املفردة                    ١-٢-٣-١٠-٣

وذلك . واملخاليط املختربة املشاهبة اليت تتيح حتديد خطر املخلوط على حنو مناسب، تستخدم تلك البيانات وفقاً ملبادئ االستكمال التالية                 
 املخلوط بدون احلاجة إىل إجـراء اختبـارات         خطورةيكفل أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى حد ممكن يف تعيني              

  . احليواناتإضافية على
  التخفيف  ٢-٢-٣-١٠-٣

عند ختفيف خملوط خمترب مبخفف ال ميثل خطر مسية بالشفط وال يتوقع أن يؤثر يف مسية املكونات األخـرى أو                      
غري أنه ال ينبغي أن ينخفض تركيز املادة .  للمخلوط األصلي املختربكمكافئ، ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلديد  بالشفطاملخلوط

  . يف املائة١٠ السمية بالشفط عن )املواد(
  دفعات اإلنتاج  ٣-٢-٣-١٠-٣

ميكن افتراض أن السمية بالشفط لدفعة إنتاج خمتربة من خملوط ما معادلة بشكل أساسي لسمية دفعة إنتاج أخرى   
 هنـاك مـا يـدعو إىل     أو أشرف على إنتاجه الصانع نفسه، ما مل يكونهغري خمتربة من املنَتج التجاري نفسه، عندما يكون قد أنتج 

ـّر     واضحاالعتقاد بأنه يوجد اختالف      ويف . التركيز أو ظهرها اللزوجة  كما ت  دفعة اإلنتاج غري املختربة   ل  بالشفط سميةال أدى إىل تغي
  .هذه احلالة، يلزم إجراء تصنيف جديد
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  ١تركيز املخاليط من الفئة   ٤-٢-٣-١٠-٣
، فإن املخلوط غري املخترب     ١داد تركيز مكوناته املصنفة يف الفئة       ، واز ١إذا كان خملوط خمترب مصنفاً يف الفئة          

  . دون إجراء مزيد من االختبارات١الناتج يصنف يف الفئة 
  االستكمال داخل فئة مسية واحدة  ٥-٢-٣-١٠-٣

ذات مكونات متشاهبة، وخضع املخلوطان ألـف وبـاء إىل          ) ألف وباء وجيم  (يف حالة وجود ثالثة خماليط        
 ،ويقعان يف فئة السمية ذاهتا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكونات ذاهتا النشطة من حيث السمومية كاملخلوطني ألف وباء              االختبار  

 يف املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقع املخلوط جيم يف فئـة              النشطة من حيث السمومية    ولكن بتركيزات متوسطة بني تلك املكونات     
  .باءالسمية ذاهتا مثل ألف و

  املخاليط املتشاهبة بصورة أساسية  ٦-٢-٣-١٠-٣
  :ما يليحالة يف   
  باء؛+ ألف   ‘١‘  :وجود خملوطني  )أ(  
  باء؛+ جيم   ‘٢‘      

  تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية يف املخلوطني؛  )ب(
  ؛‘٢‘ يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(
 انفـسه  اخلطـورة  متكافئة بصورة أساسية، أي يف فئـة         وجيمية بالشفط للمكونني ألف     السم  )د(

  .يتوقع أن يؤثرا يف السمية بالشفط للمكون باء وال
، ١-١٠-٣ل على أساس املعايري املبينة يف اجلدول        ـ قد سبق تصنيفه بالفع    ‘٢‘ أو   ‘١‘إذا كان املخلوط    و  

  .ذاهتا طورةاخلفإنه ميكن تصنيف املخلوط اآلخر يف فئة 

  تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع أو عن بعض مكونات املخلوط  ٣-٣-١٠-٣
  ١الفئة   ١-٣-٣-١٠-٣
، ولزوجته ١ يف املائة من مكون أو مكونات مصنفة يف الفئة ١٠ ≥  حيتوي املخلوط الذي١يصنف يف الفئة     ١-١-٣-٣-١٠-٣

  .سo ٤٠ث، مقيسة عند /٢ مم٢٠,٥ ≤احلركية 
 يف املائة مـن مكـون أو   ١٠ ≥يف حالة املخلوط الذي ينفصل إىل طبقتني متمايزتني أو أكثر، حتتوي إحداها       ٢-١-٣-٣-١٠-٣

  .١ س، يصنف املخلوط بأكمله يف الفئة ٤٠oث، مقيسة عند /٢ مم٢٠,٥ ≤ ولزوجتها احلركية ١مكونات مصنفة يف الفئة 
  ٢الفئة   ٢-٣-٣-١٠-٣
، ولزوجته ٢ يف املائة من مكون أو مكونات مصنفة يف الفئة ١٠ ≥ حيتوي املخلوط الذي ٢يصنف يف الفئة     ١-٢-٣-٣-١٠-٣

  . س٤٠oث، مقيسة عند /٢ مم١٤ ≤احلركية 
لدى تصنيف املخاليط يف هذه الفئة، تكون االستعانة برأي خبري ينظر يف التوتر السطحي، والذوبان يف املاء،   ٢-٢-٣-٣-١٠-٣

  . املاءب خملوطة ٢اً حامساً وخباصة عندما تكون مواد الفئة ودرجة الغليان، والتطاير، أمر
 يف املائة مـن     ١٠ ≥يف حالة تصنيف املخلوط الذي ينفصل إىل طبقتني متمايزتني أو أكثر، حتتوي إحداها                ٣-٢-٣-٣-١٠-٣

  .٢كمله يف الفئة  س، يصنف املخلوط بأ٤٠oث، مقيسة عند /٢مم١٤ ≤ ولزوجتها احلركية ٢مكون أو مكونات مصنفة يف الفئة 
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  طورةتبليغ معلومات اخل  ٤-١٠-٣

 الوسـم : طـورة تبليـغ معلومـات اخل      يف  املتعلقة مبتطلبات الوسم   احملددةترد االعتبارات العامة واالعتبارات       ١-٤-١٠-٣
طيطيـة   أمثلة للبيانات والرسـوم التخ     ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١ الفصل(

ويعرض اجلدول التايل عناصر وسم حمددة للمواد واملخـاليط  . التحذيرية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح السلطات املختصة بذلك    
  . على أساس املعايري املبينة يف هذا الفصل٢ و١اليت تصنف باعتبارها متثل خطر مسية بالشفط بالفئتني 

  طعناصر الوسم للسمية بالشف: ٢-١٠-٣اجلدول 

  ٢الفئة   ١الفئة   
  خطر صحي  خطر صحي  الرمز

  حتذير  خطر  كلمة التنبيه
  قد يكون مميتاً إذا ابتلع  بيان اخلطورة

  ودخل املسالك اهلوائية
  قد يكون ضاراً إذا ابتلع
  ودخل املسالك اهلوائية

  منطق القرار بشأن السمية بالشفط  ٥-١٠-٣
ويوصى بشدة بأن يقوم    .  املنسق وإمنا يرد هنا كتوجيه إضايف      تصنيف ال نظامل منطق القرار التايل جزءاً من       ال ميث   

  .الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار
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هل توجد خربة عملية يف البشر من أدلة موثوق هبا وجيدة النوعية، على  )أ(
  نوبر، أوسبيل املثال بعض اهلدروكربونات والتربنتني وزيت الص

ث مقيـسة/٢ مم ٢٠,٥ ≤هل املادة هدروكربون لزوجته احلركية        )ب(
  س؟°٤٠عند 

  هل تتوفر عن املادة بيانات مسية بالشفط؟: املادة

  نعم

  نعم

  التصنيف غري ممكن  ال

 ال

 هل تتوفر عن املخلوط ككل أو عن مكوناته بيانـات:املخلوط
 مسية بالشفط؟

 نعم

  التصنيف غري ممكن  ال

 هل يظهر املخلوط ككل مسية بالشفط علـى أسـاس:املخلوط
 ال  اخلربة العملية يف البشر من أدلة موثوق هبا وجيدة النوعية؟

 ٢-١٠-٣انظر منطـق القـرار      
  لالستخدام مع املكونات

هل توجد أدلة تسبب قلقاً على أساس دراسات على احليوانات ورأي خـبري،
  نعم  س؟°٤٠ث مقيسة عند /٢مم١٤ ≤وهل لزوجة املادة احلركية 

  ١الفئة     

   
  خطر   

  ٢الفئة    

    
  حتذير   

 ال

  ال يصنف

 نعم

  ١- ١٠- ٣منطق القرار   ١- ٥- ١٠- ٣

  )تابع يف الصفحة التالية(
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 ٢- ١٠- ٣منطق القرار   ٢- ٥- ١٠- ٣

ة يفـ يف املائة من مكون أو مكونات مـصنف        ١٠ ≥هل املخلوط حيتوي    
س؟°٤٠د ـة عنـث، مقيس/٢ مم٢٠,٥≤  ولزوجتها احلركية ١الفئة 

  )١- ٣- ٣- ١٠- ٣انظر (
  نعم

 ال

  ال

 نعم

 إىل١-٢-٣-١٠-٣انظر(بق مبادئ االستكمال؟هل تنط 
٥-٢-٣-١٠-٣(  

 ال

  نعم
  يصنف يف الفئة

  املناسبة

  ١الفئة   

  
  خطر

  ٢الفئة 

  حتذير  

 ال يصنف

يـة ف ـ يف املائة من مكون أو مكونات مصنف       ١٠ ≥هل حيتوي املخلوط    
س؟°٤٠ث، مقيـسة عنـد      /٢ مـم  ١٤ ≤ ولزوجتها احلركيـة     ٢الفئة  

  )٢-٣-٣-١٠-٣ رـانظ(
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